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Het seizoen staat weer voor de deur! Een van de vele 
dingen die deze winter veranderd is bent u/je nu aan het 
lezen. Alhoewel.. verandering, de Polshoogte is gewoon 
weer terug van weggeweest maar dan in een nieuw jasje! 
We hebben de Polshoogte weer nieuw leven in geblazen 
omdat ‘wij’(de Promotiecommissie) de Polshoogte misten. 
De Polshoogte is een uitermate geschikt middel om onze 
sport te promoten, want dit boekje ligt toch ook bij u de 
hele zomer op de keukentafel? Over onze andere plannen 

is verderop in de Polshoogte meer te lezen. In deze 
bewaareditie staat alle benodigde informatie die voor het 
seizoen noodzakelijk is om te weten. Daarnaast blikken 
we terug op het afgelopen seizoen, en kijken we vooruit 
naar het komende seizoen. Genoeg te lezen dus! We 
wensen iedereen een mooi seizoen toe!

Met sportieve groeten, Promotiecommissie
Liesbeth, Rian, Ricardo en Corne
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De Samenwerking is een transparante coöperatie die 
agrariërs terzijde staat bij het nastreven en behalen van 
een optimale bedrijfsvoering en maximaal resultaat. 

Nieuwsgierig wat De Samenwerking voor u kan betekenen? 
Zie ook www.desamenwerking.nl

Uw partner in agrarisch ondernemen
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

Senioren
Bart Helmholt Nederlands/ Fries 21.64m 2016
Jaco de Groot Hollands   21.57m 2016
Dames
Marrit v/d Wal Nederlands en Fries 17.58m 2016
Dymphie van Rooijen Hollands  17.50m 2016
Junioren
Erwin Timmerarends Nederlands en Hollands  20.70m 2015
Age Hulder  Fries  20.41m 2014
Jongens
Reinier Overbeek Nederlands en Hollands 19.24m 2016
Age Hulder  Nederlands en Fries 19.24m 2016
Meisjes
Marrit v/d Wal Nederlands- en Fries 16.57m 2014
Fabiënne Overbeek Hollands  15.55m 2016

Records



vam de bestuurstafel
Hierbij een oproep aan iedereen die in het verleden is 
gestopt in een vrijwilligersfunctie in het HB of een van 
de ondersteunende organen: Als je nog een digitaal of 
fysiek archief hebt, zorg dat het bij onze archivaris Erik 
Bos terecht komt.

Als bestuur willen wij graag aan iedereen een prettige en 
veilige omgeving bieden, met als hoofdthema natuurlijk 
onze mooie sport Polsstokverspringen. Wij staan dan 
ook vol achter de normen en waarden die tijdens de AV in 
het Huishoudelijk Reglement zijn vastgesteld en je elders 
in deze Polshoogte zult aantreffen. Wij vragen dan ook 
iedereen om je daar aan te houden en elkaar daar op aan 
te spreken. Daarin zullen wij zelf ook het goede voorbeeld 
geven.
Als bestuur willen wij transparant en aanspreekbaar zijn. 
Tijdens alle wedstrijden zal er dan ook een HB’er van 
dienst zijn, die voor iedereen aanspreekbaar is en dus 
zelf niet meedoet aan de wedstrijd. Meestal zal dat onze 
voorzitter zijn, maar als die niet aanwezig is, dan is er een 
vervanger. Het haalt uiteraard niet uit of je nu springer, 
vrijwilliger of bijvoorbeeld iemand uit het publiek bent, kom 
gerust met al je vragen of opmerkingen naar de HB’er 
van dienst, indien mogelijk krijg je meteen antwoord. Ook 
als je op andere momenten iets wilt weten of melden, 
of je doet dat liever per telefoon of mail, kunt je bij alle 
bestuursleden telefonisch of per mail terecht. Uiteraard 
heeft het de voorkeur om m.b.t. een specifi ek onderwerp 
direct naar de juiste persoon in het bestuur te gaan en bij 
algemene onderwerpen dat naar secretariaat@pbholland.
com te doen.

Wij gaan voor een prettige samenwerking en omgang 
met iedereen die bij de PBH betrokken is. Omdat wij voor 
de helft een nieuwe samenstelling hebben, en er ook bij 
verschillende ondersteunende organen en afdelingen 
diverse nieuwe mensen zitten, willen wij graag PBH breed 
een frisse start maken. Daarom vergeten en vergeven 
wij alle vervelende dingen die in het verleden binnen 
en rond de PBH zijn gebeurd en geven wij iedereen het 
vertrouwen dat we met veel plezier en positiviteit aan de 
toekomst kunnen beginnen. Uiteraard hopen wij dat jullie 
allemaal aan deze frisse start mee willen doen.

Wij wensen iedereen een prettig en succesvol seizoen 
toe!

Het PBH Hoofdbestuur

Normen en waarden PBH
De PBH met al haar organen functioneert als één 
team met gezamenlijke doelen. Wij stimuleren 
fair play en streven naar gezond en veilig sporten 
op alle niveaus. Geen doping, drugs en overmatig 
alcoholgebruik, maar juist wel gezonde voeding 
en een gezonde levensstijl. In de aanloop naar de 
wedstrijden en in tenue of in functie tijdens de 
wedstrijden is alcohol consumptie niet toegestaan 
voor springers en vrijwilligers. Roken is voor alle 
betrokkenen (inclusief publiek) alleen toegestaan op 
plaatsen waar anderen daar geen last van hebben en 
nooit in tenue. Wij gunnen alle betrokkenen die daar 
behoefte aan hebben de zondagsrust. Wij bieden 
springers en vrijwilligers een veilige omgeving waarin 
zij tot zelfontplooiing kunnen komen. Springers en 
andere betrokkenen (m.u.v. sponsoren) mogen geen 
� nanciële of materiële belangen hebben m.b.t. hun 
betrokkenheid bij het polsstokverspringen. Prijzengeld 
en prijzen met een economische waarde horen niet bij 
onze sport. Eventuele � nanciële of materiële baten 
komen ten goede aan de PBH of haar organen. Geld 
en middelen waarvan het vermoeden bestaat dat het 
op een wijze is verkregen die indruist tegen de normen 
en waarden van de PBH, worden niet aangenomen. 
Wij houden ons aan de wet en regelgeving, zijn eerlijk 
en integer. Wij stellen het belang van de PBH voorop 
en nemen niet deel aan besluitvorming over zaken 
waarbij wij een direct of indirect persoonlijk belang 
hebben. Wij communiceren duidelijk en transparant 
en gaan zeer vertrouwelijk om met alle zaken waarvan 
wij redelijkerwijs kunnen weten dat ze vertrouwelijk 
zijn. Wij werken actief samen met de NFB en de FLB 
en houden ons aan de gedragscodes van de NFB. Wij 
streven naar een zo groot mogelijke positieve impact 
op de maatschappij en houden altijd de lange 
termijn in het oog
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Beste polsstokvrienden,
Fijn dat de Polshoogte terug is van weggeweest. 
Als hoofdbestuur hebben wij er vertrouwen in dat 
de Polshoogte de komende jaren weer boordevol 
interessante stukken zal komen te staan en door veel 
mensen met plezier zal worden gelezen. Leg hem voor 
al op de keukentafel of in de kantine, zodat meer mensen 
hem kunnen lezen.

Tijdens de Algemene Vergadering van de PBH op 29 
maart 2017 zijn er enkele wijzigingen geweest in de 
samenstelling van het PBH hoofdbestuur. Jan Kooijman, 
Cees van Ee en Koos van Amerongen zijn afgetreden. 
Ook via deze weg nogmaals hartelijk dank voor al het 
goede werk dat jullie voor onze sport hebben verricht! 
Hans van Eijk, Corné Lekkerkerker en Natanya Faaij 
zijn HB lid gebleven. Nieuw aangetreden zijn Erik Bos, 
Erik van Amerongen en Marieke de Groot. Wij hebben 
op 5 april onze eerste HB vergadering in de nieuwe 
samenstelling gehad, daar zijn de functies onderling 
verdeeld. Erik Bos is onze nieuwe voorzitter, Natanya 
Faaij blijft de penningmeester en de functie secretaris blijft 
nog vacant. De werkzaamheden die horen bij de functie 
secretaris worden voorlopig binnen het bestuur verdeeld, 
daarbij wordt Hans de secretaris in de inschrijving bij KvK, 
Marieke de notulist, krijgt Natanya de post en email op 
secretariaat@pbholland.com en worden de overige taken 
uitgevoerd door wisselende bestuursleden. Ben jij of weet 
jij iemand die goed is in secretarieel werk en het ook leuk 
lijkt om dat binnen de PBH te doen, laat het ons weten!

Er zijn dit winterseizoen een aantal besluiten genomen en 
enkele andere belangrijke mededelingen:
● Er is dit seizoen een 1e en een 2e klasse competitie, 
géén 3e klasse. Dit betekent dat naar verwachting de 2e 
klasse druk bezet zal zijn en er waarschijnlijk een deel van 

de druk ook bij de 1e klasse terecht zal komen. I.v.m. o.a. 
de kinderbedtijd en op zaterdag i.v.m. de benodigde tijd 
tussen de middag en avondwedstrijd, zullen er tijdslimieten 
worden ingesteld om de wedstrijdduur in de hand te 
houden. Dit kan dus betekenen dat je bijvoorbeeld maar 2 
wedstrijdsprongen kunt maken of minder fi nalesprongen.
● Er wordt een werkgroep in het leven geroepen om in 
het najaar van 2017 t.b.v. seizoen 2018 een compleet 
en samenhangend advies te geven rond o.a. het aantal 
wedstrijdklassen, de wedstrijdduur, het aantal wedstrijden 
in een seizoen en de opzet van de fi nales.
● Finale springen doe je niet alleen voor jezelf, maar ook 
voor de andere springers, de organiserende afdeling, de 
sponsor van de wedstrijd en last but not least voor het 
publiek. Dus als je voor een fi nale geplaatst bent, vragen 
wij ook van je dat je hieraan deelneemt en je niet lichtzinnig 
afmeldt. Er kan natuurlijk een goede reden zijn waarom je 
niet mee doet, daar hebben wij dan ook respect voor, maar 
we streven naar fi nales zonder afmeldingen
● In 2017 is er nog geen Meisjes groep tijdens de 
competitie. Die is er wél tijdens het HK, de TK en het 
NK. Verder is het de bedoeling dat de Meisjes in het 
klassement herkenbaar zullen worden gemaakt, dit gaat 
helaas mogelijk nog niet lukken voor de aanvang van het 
seizoen.
● Er zijn andere waterbreedtes voor tijdens de wedstrijden 
vastgesteld, zie het nieuwe FVV
● Jongens en Junioren mogen niet springen met de 11,5 
meter Dames polsstok
● De PBH heeft nieuwe statuten en een Huishoudelijk 
reglement, die zijn terug te vinden op de PBH website. Er 
wordt nog hard gewerkt aan PBH kaderlijnen. Dat wordt 
een document (geen reglement) waarin o.a. de taken en 
bevoegdheden van alle organisatieonderdelen verder 
staan uitgewerkt en van diverse zaken wordt omschreven 
hoe ze zijn geregeld.
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*organen = commissies

afdelingen = verenigingen

Organigram
: nieuwe organisatie structuur 



Nieuwe bestuursleden stellen zich voor...

Erik Bos
Ik ben Erik van Amerongen. Ik loop inmiddels al heel wat jaartjes rond bij het polsstokverspringen. 
De laatste 3 jaar ben ik me steeds meer in de sport gaan verdiepen. Ik loop nu sinds een jaartje 
mee als wedstrijdleider bij de TC waar ik het zeker naar mijn zin heb en ik vind het erg leuk om 
te doen. Het gebeurd wel eens dat je minder leuke beslissingen moet maken maar ook dat hoort 
erbij. Ik zal in het hoofdbestuur gaan fungeren als schakel tussen de TC en het hoofdbestuur. Nog 
even wat meer over mezelf: ik ben iemand die, als hij ergens voor gaat, er dan ook echt voor gaat. 
Dat is met polsstokspringen helaas niet gelukt, omdat het springen zelf niet echt mijn ding is en ik 
ook gauw last van mijn knie heb. Maar als vrijwilliger en toeschouwer vind ik het een fantastisch 
mooie sport. Ik heb dan ook erg veel zin in dit seizoen dat er weer mooi gesprongen mag worden 
en hoop nieuwe records, die ik dan met alle plezier ga nameten!

Erik van Amerongen

Erik van Amerongen

Erik van Amerongen

Marieke de Groot

Natanya Faaij

Mijn naam is Marieke de Groot en Ik ben sinds 29 maart als nieuw bestuurslid in het 
bestuur van de PBH gekomen. Ik ben getrouwd met Bert en wij hebben samen met Jaco 
een biologische melkveehouderij (BoerBert) in Kamerik. Onze kinderen, Carolien, Jaco en 
Jan-Willem, zijn 20 jaar geleden begonnen met springen en sinds die tijd heb ik regelmatig 
gemeten in Linschoten. Daarnaast werk ik bij de provincie Overijssel op het gebied van 
landbouw, natuur en duurzaamheid. Helaas kan ik door de langere reistijd nu minder vaak 
bij polsstokwedstrijden aanwezig zijn. Ik hoop met veel plezier het bestuur van de PBH te 
versterken, maar iets meer op de achtergrond dan andere bestuursleden.
 

Tot ziens, Marieke

Mijn naam is Natanya Faaij, en ik loop inmiddels al een aantal jaartjes mee binnen de 
polsstok. Ik heb het wegens een zware rugblessure die ik een aantal jaar geleden opgelopen 
heb, nooit aangedurfd om te gaan springen, maar als supporter wel vaak aanwezig bij 
de wedstrijden. Begin 2016 ben ik benaderd om toe te treden binnen het bestuur en ben 
uiteindelijk in mei 2016 begonnen met meedraaien. Sinds november 2016 ben ik offi cieel 
verkozen als bestuurslid . Binnen het bestuur ben ik zoals de meesten wellecht wel weten 
verantwoordelijk voor de fi nanciën. Naast dat ik verantwoordelijk ben voor de fi nanciën vind 
ik het erg belangrijk dat de bond als geheel goed blijft functioneren en vooral dat we het met 
elkaar gezellig kunnen hebben en met elkaar kunnen genieten van deze mooie sport. Naast 
dat ik mij met heel veel plezier inzet voor de bond, ben ik werkzaam bij EP&C in Rijswijk, 
een bureau gespecialiseerd in octrooien en merken , waar ik mij dagelijks bezig houd met 
werktuigbouwkundige octrooien.

Ik hoop dat we er met zijn allen weer een mooi seizoen van kunnen maken!
Natanya Faaij
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Beste Polsstokvrienden,

Hier een stukje van jullie 
nieuwe voorzitter. Mijn 
naam is Erik Bos, ik ben 
41 jaar oud en woon in 
Waarder. Met mijn eigen 
bedrijf BosLeds help ik 
boeren, bedrijven en 
instellingen om in hun 
gebouwen de verlichting 

prettiger, duurzamer en goedkoper te maken. Ik ben 
vrijgezel en heb 1 dochter, want ja, zo voelt de PBH 
eigenlijk wel een beetje. Ik vind het een eer dat jullie mij 
hebben gevraagd en het vertrouwen hebben gegeven om 
haar stapje bij beetje te begeleiden naar het worden van 
een volwassen organisatie.

Ik heb van 1988 t/m 2016 binnen de PBH meegedaan 
aan de polsstokwedstrijden en ben daarbij springend 
lid geweest van de afdelingen in De Meije, Linschoten 
en Vlist. Omdat de hersteltijd van mijn lichaam na het 
springen van een wedstrijd steeds langer werd, ben ik 
nu gestopt als springer en ik doe wellicht alleen nog mee 
met de NFM. Omdat alle afdelingen mij even lief zijn en 
ik volledig onpartijdig wil zijn, om zo het belang van de 
polsstoksport in het algemeen te kunnen dienen, ben ik 
nu rechtstreeks lid bij de PBH geworden. Ik streef er naar 
om zoveel mogelijk bij alle wedstrijden en andere PBH 
activiteiten aanwezig te zijn en het zou mij tegenvallen als 
dat niet in minstens 90% van de gevallen gaat lukken. Niet 
alleen omdat ik gek ben op onze mooie sport, maar ook 
omdat ik het belangrijk vind dat het hoofdbestuur weet wat 
er speelt. Als je iets wilt weten of iets te melden hebt, stap 
gerust op mij of een van de andere bestuursleden af of 
neem contact met ons op.

Ook als vrijwilliger binnen de PBH ben ik geen onbekende. 
Ik ben namelijk in 1997 al eerder als bestuurder van de 
PBH gekozen en heb dat toen 11 jaar gedaan. In die 
periode heb ik heel wat verschillende functies vervult 

en projecten uitgevoerd en ook daarna heb ik niet 
helemaal stil gezeten. Er is sinds 1997 enorm 

veel veranderd en de PBH is vooral 
ook veel groter en complexer 

geworden. Gelukkig 
gaan er enorm 

veel dingen goed, maar er zijn ook nog wel wat puntjes die 
beter kunnen. Ik hoop vooral te bereiken dat iedereen die 
bij de PBH betrokken is, daar een hoop positiefs uit haalt. 
Vooral de vrijwilligers in de organen en besturen krijgen in 
mijn beleving nu te vaak te maken met negatieve zaken 
en daar wil ik grote verbeteringen in gaan maken, want 
zonder al deze vrijwilligers kunnen we niet. De plannen 
hiervoor liggen klaar en al veel neuzen staan dezelfde 
kant op, dus ik heb er vertrouwen in dat al snel de eerste 
sombere gezichten zullen veranderen in blije gezichten.

Twintig jaar geleden werd al het vrijwilligerswerk 
gedaan door maar een klein aantal personen die 
elkaar goed kenden en die wisten wat ze van elkaar 
konden verwachten. Inmiddels is het aantal vrijwilligers, 
wedstrijden en springers geëxplodeerd en is lang niet 
altijd duidelijk wie nu welke taak heeft en waar die over 
mag beslissen of hoe dingen geregeld zijn. Bij een 
complexere organisatie hoort een wat andere manier 
van werken en een duidelijkere taakverdeling. Die slag 
zijn we al aan het maken en dat werpt zijn vruchten af. 
Er zijn ook nog heel wat stappen te zetten, maar ik heb er 
vertrouwen in dat we in korte tijd nog veel meters kunnen 
gaan maken. In een vorige carrière binnen de ICT wereld 
heb ik heel wat reorganisaties binnen grotere organisaties 
meegemaakt en deels als projectleider of procesmanager 
begeleid, dus ik kan uit eigen ervaring spreken. Dit 
sterkt mij in de gedachte dat wij als PBH al fl ink op de 
goede weg zijn en dat de grootste vruchten van deze 
verandering binnen handbereik zijn. Ik hoop dat iedereen 
deze reis wil afmaken om dan te kunnen meegenieten van 
het resultaat.

Aan de springers wil ik zeggen dat ik jullie een heel fi jn 
seizoen wil toewensen, zonder blessures en met mooie 
resultaten. Zorg goed voor je lichaam, dan is de kans het 
grootst dat je ook mooie afstanden kunt springen. Luister 
goed naar je eigen trainer(s) en leer ook van alle andere 
mensen die je goede tips geven, maar luister vooral ook 
naar je eigen lichaam en intuïtie. Als je ergens over twijfelt, 
vraag het gerust aan mij of aan een van al die andere 
mensen met verstand van onze sport, je krijgt dan vast en 
zeker een duidelijk antwoordt op je vragen.

Ik wens iedereen een heel mooi, plezierig en succesvol 
seizoen toe!

Met sportieve groeten, Erik Bos



 

 

Midden Op ‘t Landt

Pannenkoekenhuis

Toplocatie aan het water 
én hoofdsponsor Nationale Competitie Fierljeppen! 

Pollepleats

De Kat 20 | 8616 LB Westhem (Fryslan) | www.pollepleats.nl | 0515 - 579 342

Winterweekend arrangement
De winter is bij uitstek geschikt om samen met je vrienden, familie of collega’s 
een mooie tijd door te brengen. Ga jij graag buiten de gebaande paden? Hou je van 
een frisse neus, maar ook van een warm haardvuur? Heb je iets met Scandinavië, 
maar is dat te ver rijden voor een weekend? Kom dan naar de Pollepleats in de 
winterperiode; de boerderij is gehuld in Scandinavische styling en wij zorgen voor 
een warm ontvangst en bijzondere winterse belevenissen!

Inhoud arrangement
- Privé gebruik van de boerderij van vrijdag 18.00 uur tot zondag 16.00 uur.
- Bedden in de gastenkamers opgemaakt met wit bedlinnen.
- Badkamers voorzien van wit badlinnen, Rituals shampoo en douchegel.
- Gebruik van de keuken met alle apparatuur en servies.
- Gebruik van de bar met biertap, gevulde koeling en glaswerk.
- Gebruik van alle audiovisuele middelen voor binnen.
- Gebruik van de luxe wellness met panoramasauna.
- Gebruik van spellen en speelgoed voor de kinderen.

Tarief p.p. bij 30 personen € 108,-  bij 50 personen € 77,-  bij 60 personen € 69,-

Bekijk voor meer info en de voorwaarden: www.pollepleats.nl/winter

AVASTO 
Maatwerk in techniek 

Constructie 
Machinebouw 

Industriële automatisering 

WWW.AVASTO.NL 

Pannenkoekenhuis en Midgetgolf in Benschop
Kijk op onze site voor de openingsti jden.

www.pannenkoekenhuismiddenoptlandt.nl 
0 3 4 8 - 7 6 1 9 7 1



Jaarsveld
Senioren Jaco de Groot 21.02m 2013
Dames Dymphie van Rooijen 16.50m 2016
Junioren Wilco van Amerongen 19.77m 2012
Jongens Erwin Timmerarends 18.94m 2011
Meisjes Anna Jet Leyenaar 16.05m 2009

Linschoten
Senioren Jaco de Groot 21.57m 2016
Dames Dymphie van Rooijen 17.14m 2015
Junioren Jaco de Groot 20.44m 2006
Jongens Reinier Overbeek 19.24m 2016
Meisjes Fabiënne Overbeek 15.55m 2016

Polsbroekerdam
Senioren Jaco de Groot 21.02m 2016
Dames Dymphie van Rooijen 16.39m 2010
Junioren Erwin Timmerarends 20.65m 2015
Jongens Bobby Zwaagman 18.92m 2013
Meisjes Demi Groothedde 15.53m 2016

Vlist
Senioren Jaco de Groot 20.94m 2012
Dames Dymphie van Rooijen 16.96m 2015
Junioren Rian Baas  19.97m 2013
Jongens Alwin Fonk  18.38m 2007
Meisjes Anna Jet Leyenaar 15.16m 2007

Zegveld
Senioren Jaco de Groot 21.04m 2016
Dames Dymphie van Rooijen 17.50m 2016
Junioren Erwin Timmerarends 20.70m 2015
Jongens Reinier Overbeek 18.46m 2016
Meisjes Fabiënne Overbeek 15.27m 2016

Schansrecords

Promotie/degradatie 2017

►27 mei
►10 juni 
►1 juli
►15 juli
►12 augustus

AAN/AF MELDEN WEDSTRIJDEN

Springers moeten zich 24 uur van te voren aan/afmelden voor de wedstrijden via: 
aanmelden@pbholland.com / afmelden@pbholland.com of 06-44876713

AAN/AF MELDEN WEDSTRIJDEN

Springers moeten zich 24 uur van te voren aan/afmelden voor de wedstrijden via: 
aanmelden@pbholland.com / afmelden@pbholland.com of 06-44876713of 06-44876713ofaanmelden@pbholland.com / afmelden@pbholland.com 

In de winter is er veel werk verricht om de 
ledenadministratie te vereenvoudigen. Hierdoor werken 
alle verenigingen in dezelfde module. Wijzigingen zoals 
adres, telefoonnummer en mailadressen worden in een 
handeling verwerkt in de ledenlijst van de vereniging en 
de bond. Hierdoor houden we alles up to date. Een nieuwe 
springer die bij de vereniging aangemeld is wordt gelijk 
zichtbaar bij de bond. 
Alle wijzigingen (naam, adres, telefoonnummer etc), 
aanmeldingen en afmeldingen van een lidmaatschap 
lopen via de ledenadministratie van de eigen verenigingen, 
dit moet via onderstaande mailadressen.

Zo blijft elke vereniging op de hoogte van de wijzigingen 
van zijn leden en zorgt zelf voor de verwerking hiervan. 
De ledenadministrateur van de Polsstokbond Holland 
controleert nieuwe inschrijvingen en indien een persoon 
niet in het bestand voorkomt geeft hij accoord om de 
persoon toe te voegen, hierdoor zijn er geen personen meer 
die dubbel in het bestand staan. De ledenadministrateur 
van de bond houd dus geen adreswijzigingen etc bij.

Let op. Springers die 18 zijn geworden moeten een nieuw 
ER 18+ inleveren. Je kan dit downloaden op  pbholland.
nl (onder het kopje info) en inleveren bij je trainer/
ledenadministratie van de vereniging. Zonder geldig Eigen 
Risicoformulier mag je geen wedstrijden springen!

Wedstrijdtenues

Wedstrijdtenues kun je bestellen bij Christa Faaij via 
polsstokkleding@pbholland.com.

Shirt  €25,00
broekje  €10,00
broekje Nr  €13,50 euro

Iedere springer dient 3 tenues te hebben.
Indien je shirts te klein zijn en ze er nog netjes uitzien 
kun je deze omruilen voor een grotere maat dan krijg je 
wel een ander rugnummer. Indien je je rugnummer wilt 
behouden moet je shirts bijkopen. Broekjes kunnen indien 
netjes en heel ook omgeruild worden voor een grotere 
maat. Stop je met polsstokspringen neem dan contact 
op via bovenstaand mailadres om je shirts in te leveren. 
Het is vanaf seizoen 2017 ook mogelijk om per bank te 
betalen. 

Ik wens jullie een mooi sportief seizoen toe,

Uitgifte wedstrijdtenues,
Ledenadministratie,
Wedstrijdsecretaris,

Christa Faaij

Leden-

administratie
Licentie springen 

Trainers kunnen springers opgeven voor
het licentiespringen via woc@pbholland.com

Woensdag 3 mei Linschoten
[opgeven voor maandag 1 mei 18.00 uur]

Maandag 22 mei Jaarsveld
[opgeven voor vrijdag 19 mei 18.00 uur]

Donderdag 8 juni Linschoten 
[opgeven voor dinsdag 6 juni 18.00 uur]

Donderdag 29 juni Vlist 
[opgeven voor dinsdag 27 juni 18.00 uur]

Donderdag 13 juli Polsbroekerdam 
[opgeven voor dinsdag 11 juli 18.00 uur]

Maandag 7 augustus Zegveld 
[opgeven voor vrijdag 4 juli 18.00 uur]

Schans indeling

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: Junioren A / Senioren B
B-schans: Jongens B / Jongens A
C-schans: Jongens C / Dames B / Dames C

Als er meer jongens bij komen, dan wordt er een Jongens 
D groep gemaakt en gaan de Jongens C naar de B-schans

Wedstrijd opzet 2017

Linschoten: Erwin Timmerarends
ledenadministratie@polsstokclublinschoten.nl 

Vlist: Christa Faaij   
ledenadministratie@polsstokclubdevlist.nl                 

Jaarsveld:  Térèse Eikelenboom  
ledenadministratie@polsstokjaarsveld.nl

Polsbroekerdam:  Anja Baas   
ledenadministratie@polsstokkerdam.nl 

Zegveld: Dick Verburg    
ledenadministratie@polsstokclubzegveld.nl

Stichtse Vecht: Pieter Hielema   
 ledenadministratie@pvsv.nl

Sponsoren PBH: Arja Helmes   
sponsorcommissie@pbholland.com  

Vrienden van de Bond: Janny Schoenmaker
vriendenpbh@pbholland.com 
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Voor de statistieken

Promotie Commissie
Beste leden, vrienden, sponsors en kennissen!
Gedurende de winter is er veel veranderd voor de 
Promotie Commissie van de Polsstokbond Holland. Waar 
we vorig jaar nog een bezetting hadden van slechts één 
persoon, zijn we als commissie in de afgelopen winter 
gegroeid naar vier personen. Liesbeth de With, Corné 
Lekkerkerker en Ricardo Faaij hebben zich bij Rian 
gevoegd en zijn vol enthousiasme aan de gang gegaan.
Gedurende de vorige seizoenen werden alleen de 
noodzakelijke dingen opgepakt, zoals het versturen 
van wedstrijdverslagen. Sinds de uitbreiding zijn er 
verschillende projecten opgepakt. Er is een heus 
Promotie Plan opgesteld, waarin al deze projecten 
samen komen. Eén van de projecten heb je al voor 
je: de Polshoogte. Deze is sinds een jaar weer terug 
van weggeweest om mensen binnen de ‘polsstok 
community’ van alle informatie te voorzien. Een ander 
project is de regioposter. Waar voorheen de volledige 
wedstrijdkalender verspreid werd is dit een poster 
voor iedere vereniging met de wedstrijden van de 
accommodatie en de speciale wedstrijden in de regio. 
Deze poster kan worden opgehangen in de steden/
dorpen rondom de accommodatie. We hopen dat dit 
meer mensen zal bewegen een wedstrijd te komen 
bezoeken!
Sinds de afgelopen winter zijn wij ook beheerder 
geworden van de Facebook-pagina. Naast Facebook 
zullen we ook andere media gebruiken, zoals Instagram 
en Twitter. Op deze media willen we wedstrijden 
promoten, fi lmpjes en foto’s delen, en nieuwe mensen 
bereiken. Daarnaast zijn er ook meerdere langlopende 
projecten opgestart, zoals het nadenken over een 
verbetering voor de gastvrijheid naar media en pers toe 
bij wedstrijden. 
Heb je vragen of ideeën? Je kunt ons bereiken via: 
promotie@pbholland.com  

Sportieve groet, de Promotie Commissie
Rian, Ricardo, Liesbeth & Corne

Sponsor Commissie
De contracten van de meeste sponsoren zijn ook dit jaar weer 
verlengd, we zien de inmiddels bekende namen terugkomen 
in diverse sponsorvormen: 

Komend seizoen wordt er weer gesprongen om het De 
Samenwerking Klassement. Op de hoeken van het zandbed 
staan dropfl ags van NEXT Vastgoed. 
Diverse bedrijven hebben een reclamebord op de 
polsstokwagen en we hebben een nieuw reclamebord van  
IP Groep (Installerende Partners) uit Schoonhoven. 
Ook staan een aantal logo’s (banners) op onze website, klik 
deze eens aan om te zien of deze bedrijven iets voor u/jou 
zou kunnen betekenen.

Een paar adverteerders van de Polshoogte zijn gestopt, een 
paar adverteerders hebben een grotere advertentie en er zijn 
met Bandenservice IJsselstein, Verstoep bouwadvies en 
architectuur en AVASTO Maatwerk in Techniek ook weer 
nieuwe adverteerders gevonden.  Al deze adverteerders, 
sommigen al meer dan 10 jaar!! maken het mede mogelijk 
om de Polshoogte in deze vorm uit te brengen.

We willen hierbij nog een keer benadrukken hoe belangrijk 
al deze sponsoren zijn voor het polsstokverspringen. Van 
het sponsorgeld wat binnenkomt zijn de laatste jaren nieuwe 
stokken en de scoreborden aangeschaft en blijft de sport voor 
de springers betaalbaar.  
Al onze sponsoren staan vermeld op de sponsorpagina op 
de website.

Mocht u/jij nog een bedrijf weten die een steentje zou willen 
bijdragen aan onze mooie sport, of heeft u zelf interesse, dan 
kunt u mij uiteraard benaderen via sponsorcommissie@
pbholland.com 

Arja Helmes, sponsorcommissie

Springersraad
Wij als springersraad hebben de afgelopen winter het 
seizoen van 2016 geëvalueerd en konden terug kijken 
op een mooi seizoen. We hebben nagedacht over 
verschillende onderwerpen waar we objectief onze 
adviezen over mochten gegeven, zoals de punten in de 
besluitvormingsroute. 
Ook heeft er deze winter een aantal veranderingen plaats 
gevonden binnen de springersraad. Zo zit helaas het 
termijn van onze voorzitter Arno baas erop, zijn functie 
zal vervangen worden door Erwin Timmerarends die met 
volle overtuiging deze taak wilt vervullen. Ook mogen we 
Matthieu van Vuuren verwelkomen als nieuw lid van de 
springersraad die ons zal bijstaan in het komende seizoen. 
Zo bestaan wij uit een team met diverse springers in 
verschillende categorieën van verschillende verenigingen.  
Dit seizoen zullen wij weer de belangen van de springers 
behartigen.  Ook zullen we aan het einde van het seizoen 
onze welbekende enquête weer versturen, waarbij we 
hopen dat deze weer enthousiast wordt ingevuld. We 
zullen dit seizoen wederom bij elke wedstrijd aanwezig 
zijn om de springers bij te staan bij besluiten die tijdens de 
wedstrijd genomen worden. Dus als er iets is tijdens een 
wedstrijd, dan kun je ons altijd aanspreken. 
We hopen weer op een mooi en sportief seizoen en 
wensen iedereen succes met de voorbereiden van het 
nieuwe seizoen. voor vragen per mail:
springersraad@pbholland.nl

Springersraad PBH
Annmarie van Schaik, Erwin Timmerarends, Bente 
Meijerink, Matthieu van Vuuren en Laurens Lekkerkerker.

Rondje langs de commissies

Klassementsrecords

Senioren
144.95 (2016) Jaco de Groot
144.09 (2014) Oane Galama
143.74 (2014) Jaco de Groot
143.65 (2013) Bart Helmholt
143.60 (2015) Oane Galama

Junioren
139.71 (2015) Erwin Timmerarends
136.42 (2012) Wilco van Amerongen
135.76 (2014) Erwin Timmerarends
135.20 (2015) Sytse Bokma
134.87 (2014) Age Hulder

Dames
114.29m (2015) Marrit v/d Wal
113.25 (2016) Marrit v/d Wal
112.51 (2016) Dymphie van Rooijen
112.29 (2015) Dymphie van Rooijen
110.11 (2014) Dymphie van Rooijen

Jongens
126.81m (2013) Ricardo Faaij
124.53 (2014) Jan Teade Nauta
124.19 (2016) Reinier Overbeek
122.97 (2012) Bobby Zwaagman
112.74 (2009) Albert-Jan Venema

Technische Commissie
Piet Nap is gestopt als lid van de TC. Piet bedankt voor 
je inzet. André Faaij is erbij gekomen. André heeft zich 
afgelopen winter bezig gehouden met het verfi jnen van het 
digitale meten. Dit gaan we nog voor het seizoen testen.  
De volgende stap die nog gezet moet worden is een 
directe koppeling met de website, of we dit in het begin 
van het seizoen al voor elkaar hebben is op dit moment 
nog niet zeker, afgelopen winter is er hard gewerkt aan 
de nieuwe database en het verbeteren van de software 
van het meetapparaat, de test zal moet uitwijzen of het 
mogelijk is.

Zoals jullie weten moet het aan- en afmelden via 
het wedstrijdsecretariaat. Dus niet meer via iemand 
anders persoonlijk aan- en afmelden. Mocht je door 
omstandigheden te laat of niet komen dan kan je de 
wedstrijdleider op de hoogte brengen. Tijdens de wedstrijd 
niet in de bus melden wanneer je stop met de wedstrijd, 
maar bij de wedstrijdleiders.

We gaan er vanuit dat iedereen er op tijd is zodat de 
wedstrijd op genoemde tijd kan beginnen.

Nog een belangrijk punt. De wedstrijdleiders leiden de 
wedstrijd. Dus alleen voor zaken betreffende de wedstrijd 
naar hen toe. Anders naar de contactpersoon van de 
vereniging of bij je eigen bestuur.

Hieronder de nummers van de wedstrijdleiders:
Gerard Backx      06-30143464
Krista van Midden 06-54314247
Erwin van Duin 06-45982456
Andre Faaij  06-44906856
Sebastiaan van Oort 06-34202310
Marjan Duurkoop 06-14004496
Erik van Amerongen 06-11561995
Gelieny van de Pauw 06-12465842
Gerwin van Vliet 06-29520183
Aart de With 06-13053455
Florus de With 06-44696999
Annie van de Geer 06-40441009

Met elkaar een sportief seizoen gewenst.
Dagelijks bestuur Technische commissie (DBTC)

Annie, Erik, Gerard & Andre  

Senioren Jaco de Groot 20.77m
Dames Dymphie van Rooijen 17.11m
Junioren  Ricardo Faaij 18.79m
Jongens  Reinier Overbeek 17.82m

Senioren Bart Helmholt 20.41m
Dames Dymphie van Rooijen 15.35m
Junioren Ricardo Faaij 18.72m
Jongens Reinier Overbeek 17.95m
Meisjes Sigrid Bokma 14.82m

Senioren Erwin Timmerarends 20.46m
Dames Klaske Nauta 15.62m
Junioren Bobby Zwaagman 17.68m
Jongens Bas van Leeuwen 16.48m
Meisjes Sigrid Bokma 15.85m

Titels 2016



Vrienden van het polsstokverspringen 
Als Polsstokbond proberen we onze mooie sport voor 
“Holland” in stand te houden. Liefst zouden we in de 
toekomst weer gaan springen in regio’s waar vroeger ook 
gesprongen werd of onze sport introduceren op nieuwe 
plaatsen. Dat kost wat extra inspanning. En (soms) wat extra 
geld. Maar het in stand houden van het polsstokverspringen 
is nu eenmaal onmogelijk zonder de steun (betrokkenheid, 
denkwerk, handen uit de mouwen en fi nanci�le steun) van 
mensen die onze sport een warm hart toedragen.

Door de “Vrienden van het polsstokverspringen” proberen 
wij een ieder die daarbehoefte aanheeft betrokken te 
houden bij deze mooie sport. Wat levert het op om “vriend” 
van het polsstokverspringen te zijn? In elk geval:
►Abonnement op “Polshoogte” zodat u van het wel en 
wee van de polsstoksport op de hoogte blijft
►Een eervolle vermelding in de “Galerij van vrienden van 
het polsstokverspringen” op de website
►Een platform voor oud-springers, -leden en 
belangstellenden om elkaar te ontmoeten en evt. iets te 
organiseren.

Voor wie is de club van vrienden bedoeld:
Voor iedereen die het polsstokverspringen een warm hart 
toedraagt. We denken dan aan Oud-springers, familie en 
vrienden van deelnemers, supporters etc, maar ook aan 
u/jij die vindt dat het polsstokverspringen als spectaculair 
kijkspel en als element van de streekcultuur moet blijven in 
het Zuid-Hollands en Utrechts weidegebied.
Mogen we u voor (minimaal) 10 Euro per jaar noteren als 
“Vriend van het polsstokverspringen”? Neem dan contact 
op met ons contactpersoon Janny Schoenmaker:
vriendenpbh@pbholland.com

Commentatoren 2017
za 06 mei Linschoten  Wim Roskam
za 13 mei Vlist  Eelco Tigchelaar
wo 17 mei Vlist  Herman Stigter
za 20 mei  Polsbroekerdam Lianne van der Wijk
wo 24 mei  Jaarsveld   Danny Baas
za 27 mei Jaarsveld   Eelco Tigchelaar
wo 31 mei Zegveld  Wim Roskam
za 03 jun Zegveld  Herman Stigter
wo 07 jun Linschoten  Pim Hoogendoorn
za 10 jun Linschoten  Lianne van der Wijk
wo 14 jun Polsbroekerdam Danny Baas
za 17 jun Polsbroekerdam Lianne van der Wijk
wo 21 jun Jaarsveld  Eelco Tigchelaar
za 24 jun Jaarsveld  Herman Stigter
wo 28 jun Vlist  Danny Baas
za 01 jul Buitenpost (2-kamp) Lianne van der Wijk
wo 05 jul Zegveld  Wim Roskam
za 08 jul Zegveld  Pim & Margriet
wo 12 jul Polsbroekerdam Wim Roskam
za 15 jul Polsbroekerdam Danny Baas
wo 19 jul Linschoten  Pim & Margriet
za 22 jul Vlist  Wim Roskam
wo 02 aug Linschoten  Herman Stigter
za 05 aug Linschoten  Eelco Tigchelaar
wo 09 aug Zegveld  Danny Baas
za 12 aug Zegveld (HK) Eelco Tigchelaar
wo 16 aug Vlist  Wim Roskam
za 19 aug Vlist  Eelco Tigchelaar
wo 23 aug Jaarsveld  Lianne van der wijk
za 26 aug Jaarsveld (NK) Wim Roskam
wo 30 aug Polsbroekerdam (NC) Lianne van de Wijk
za 09 sep Vlist (NC)  Danny Baas
za 16 sep Jaarsveld  Herman & Wim

Selectie JHK (op basis van klassement)
►meisjes t/m 10 jaar, 6 deelnemers
►Jongens t/m 10 jaar, 6 deelnemers
►Meisjes 11/12 jaar, 12 deelnemers
►Jongens 11/12 jaar, 12 deelnemers*
*op basis van 1 afstand van eerste 2 selectie wedstrijden

Selectie JNK (op basis van klassement)
►meisjes t/m 10 jaar, 4 deelnemers
►Jongens t/m 10 jaar, 4 deelnemers
►Meisjes 11/12 jaar, 8 deelnemers
►Jongens 11/12 jaar, 8 deelnemers**
**op basis van 2 afstanden van totaal 4 selectie wedstrijden

Ook organiseert de jeugd commissie voor aanvang van het 
seizoen een uitje naar een zwembad. En na het succes van 
afgelopen jaar, organiseert de jeugdcommissie in november 
een gezellig uitje voor de jeugdspringers. Tijdens dit uitje 
worden de seizoensprijzen uit gereikt. Daarnaast is dit 
uitje een leuke onderbreking van winter waarbij er niet kan 
worden gesprongen. Ook hiervoor krijgen alle springers een 
uitnodiging met de tijd en plaats van dit uitje.

Om alle activiteiten goed te laten verlopen 
vergadert de jeugdcommissie 
verschillende keren per jaar. 
Hierbij bespreken we wie wat 
doet en hoe we de activiteit 
gaan organiseren. Om de 
communicatie goed mogelijk 
te laten verlopen bestaat de 
jeugdcommissie uit leden welke 
allen lid zijn van een andere vereniging. Zo 
houden we de lijnen kort. We communiceren 
met de verenigingen en de jeugdtrainers om 
alles wat betreft de jeugd zo goed, leuk, vlot 
en duidelijk mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen 
of opmerkingen wij zijn te bereiken via jeugd@
pbholland.com

Wij wensen hierbij alle (jeugd) springers een 
fantastisch leuk, gezellig en een PR rijk seizoen 
toe.
 
De jeugdcommissie.
Rick, Margriet, Paul, Marja,
Liesbeth & Jeannette

Selectie JHK (op basis van klassement)

Jeugd in Jaarsveld
Net als vorig jaar worden de jeugdwedstrijden in jaarsveld 
opgesplitst. op 27 mei en 24 juni springt de Jeugd A & B 
bij de 1e klasse en jeugd C & D bij de 2e klasse. Dit om er 
voor te zorgen dat de wedstrijden niet enorm uitlopen. Welke 
jeugdspringers dit zijn wordt  een 3 dagen voor de wedstrijd 
bekend gemaakt op de website.

u/jij die vindt dat het polsstokverspringen als spectaculair 
kijkspel en als element van de streekcultuur moet blijven in 
het Zuid-Hollands en Utrechts weidegebied.
Mogen we u voor (minimaal) 10 Euro per jaar noteren als 
“Vriend van het polsstokverspringen”? Neem dan contact 
op met ons contactpersoon Janny Schoenmaker:
vriendenpbh@pbholland.com

te laten verlopen bestaat de 
jeugdcommissie uit leden welke 
allen lid zijn van een andere vereniging. Zo 
houden we de lijnen kort. We communiceren 
met de verenigingen en de jeugdtrainers om 
alles wat betreft de jeugd zo goed, leuk, vlot 
en duidelijk mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen 
of opmerkingen wij zijn te bereiken via jeugd@
pbholland.com

Wij wensen hierbij alle (jeugd) springers een 
fantastisch leuk, gezellig en een PR rijk seizoen 
toe.

De jeugdcommissie.
Rick, Margriet, Paul, Marja,
Liesbeth & Jeannette

Website
In de winter is er heel hard gewerkt aan de nieuwe 
database met alle gegevens van leden en oud leden. 
De verenigingen kunnen nu zelf allerlei gegevens 
zoals naam en adresgegevens, telefoonnummers en 
mailadressen enz. invoeren en wijzigen in de database. 
Hierdoor is alles bij de bond gelijk up to date en hoeft de 
ledenadministratie van de bond geen aparte administratie 
meer te hebben. Hierdoor is het ook gemakkelijker om de 
daaraan gekoppelde wedstrijdadministratie bij te houden. 
Het is dus (nog steeds) erg belangrijk alle wijzigingen 
of opzeggingen van het lidmaatschap bij de vereniging 
door te geven. Elders in deze Polshoogte staan alle 
mailadressen vermeld.
Er word nog gewerkt aan optimaliseren  en verbeteren 
van alle mogelijkheden om de informatie makkelijk 
beschikbaar te maken voor de verenigingen.

Op de websites van de NFB, PBH en verenigingen is 
ook al het een en ander veranderd. Verenigingen kunnen 
informatie voor hun website uit de database halen en 
op de site weergeven. Denk aan de wedstrijdkalender, 
informatie over springers en uitslagen en veel statistieken 
(net zoals op de PBH website). Heb je nog meer ideeën, 
geef dit dan door aan Andre Faaij. Dan kijkt hij wat er te 
maken is.
Andre Faaij, Pieter Hielema, Christa Faaij 
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De Jeugdcommissie

Wij als jeugdcommissie zetten ons in om de jeugd op een 
leuke en gezellige manier kennis te laten maken met deze 
sport en de zaken omtrent de jeugdschans zo goed en 
duidelijk mogelijk te laten verlopen. .

In de loop der jaren is er wel het een en ander verandert. We 
houden de uitslagen van de jeugdwedstrijden nog wel op 
papier en op het bord bij, maar ook zijn we digitaal gegaan. 
Bij de wedstrijden is er een tablet aanwezig waardoor de 
uitslagen van de jeugdwedstrijden ook online te volgen zijn. 
Hierbij hoeven we niet meer uit te rekenen wie er het verst 
heeft gesprongen, maar gaat dit allemaal automatisch. Het 
is leuk het publiek achter je te horen als zij meeleven met 
een springer die een nieuw PR heeft gesprongen.

Maar de jeugdcommissie doet nog veel meer. Zo regelen zij 
heel veel rondom het Nederlands Kampioenschap Jeugd 
welke om het jaar in Holland wordt gehouden. Er wordt 
gecommuniceerd met de Friese jeugdcommissie en met 
de organiserende vereniging over alles wat betreft het NK 
jeugd. Geselecteerde springers krijgen een uitnodiging 
met de nodige informatie wat betreft het NK jeugd.  Sinds 
2016 wordt er ook een Hollands Kampioenschap Jeugd 
gehouden. Deze vindt plaats, indien organisatorisch 
mogelijk, op de vrijdagavond voorafgaand aan het HK. 
Ook voor het HK jeugd krijgen geselecteerde springers 
een uitnodiging voor deze wedstrijd. Er wordt bij het NK & 
HK jeugd gesprongen in verschillende Jongens en Meisjes 
leeftijdscategorieën. Voor 2017 zijn dat: Jeugd t/m 10 jaar 
(geboren in 2007 of later) Jeugd 11/12 jaar ( geboren in 
2005 of 2006) Peildatum is 1 januari van het lopende jaar. verschillende keren per jaar. 
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Selectie wedstrijden
Om de deelname aan het NK & HK zo eerlijk mogelijk te 
laten verlopen worden er een 4-tal extra selectie wedstrijden 
georganiseerd. Deze wedstrijden zorgen ervoor dat jeugd 
die nog niet op de grote schans springt (en dus een lager 
klassement hebben) toch mee kunnen doen in de strijd om een 
deelnameplek voor het JHK en JNK.
Dit jaar zijn deze wedstrijden alleen voor de jongens categorie 
11/12jr. Dus ben je geboren in 2005 of 2006 dan kun je hier aan 
mee doen. (in andere categorieen is dit niet aan de orde)
►Van de eerste 2 selectiewedstrijden telt er 1 mee voor de 
selectie van het JHK. (12 deelnemers)
►Van de totaal 4 selectiewedstrijden tellen er 2 mee voor de 
selectie van het JNK. (8 deelnemers)

Aanwijsplekken voor het JHK & JNK zijn afgeschaft.
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Opzet Pollepleats Nationale Competitie

De opzet voor de Nationale Competitie van dit seizoen lijkt 
erg op die van 2016
►Kwalifi catie, De kwalifi catie voor de Nationale Competitie 
wordt bepaald op basis van het gemixte wedstrijden 
klassement van beide bonden. Op basis van dat gemixte 
klassement krijgen de beste 16 senioren, 8 junioren, 8 
jongens, 8 dames en 8 meisjes een uitnodiging om deel te 
nemen aan de nationale competitie.
►Wedstrijden, Er worden weer 4 wedstrijden gesprongen 
in de competitie.
Woensdag 30 augustus 2017 – 18:00 – Polsbroekerdam
Zaterdag 2 september 2017 – 18:00 – Burgum
Woensdag 6 september 2017 – 18:00 – IJlst
Zaterdag 9 september 2017 – 14:30 – FINALE – Vlist 
►Wedstrijdopzet en eindklassement, De springvolgorde 
wordt voor de 1e wedstrijd bepaald op volgorde van 
kwalifi catie en daarna op volgorde van het tussenklassement 
in de Nationale Competitie. Iedere springer krijgt elke 
wedstrijd 4 sprongen. Er is dus in tegenstelling tot vorig 
jaar geen fi nale. De beste afstand per wedstrijd telt voor het 
eindklassement. Het eindklassement wordt gevormd door 
de beste 3 resultaten.

aan website, ledenadministratie, wedstrijdreglement), 
Operatie (denk aan nationale wedstrijden, trainerscursus, 
deskundigheidsbevordering) en Vooruitgang (denk aan 
promotie, media aandacht en fi nanciering).
De Pollepleats Nationale Competitie niet meer weg te 
denken. De sinds 2013 in het leven geroepen ‘Pollepleats 
Nationale Competitie’ spreekt steeds meer tot de 
verbeelding. Al in het tweede seizoen van deze competitie 
wist Jaco de Groot bij een wedstrijd in IJlst een serie 
sprongen neer te zetten van 20.64, 20.85, 21.14 en 21.25 
meter. Deze serie bracht niet alleen de supporters in extase 
maar motiveerde ook zijn directe concurrent Bart Helmholt 
tot een ultieme prestatie door uiteindelijk deze wedstrijd te 
winnen met een sprong van 21.34 meter.

Toekomst Nationale Competitie
Dat sportieve ontmoetingen tussen de topspringers van 
Friesland en Holland garant staan voor grootse prestaties 
bewees ook de Tweekamp Linschoten in datzelfde jaar toen 
Dymphie van Rooijen en Bart Helmholt allebei een nieuw 
Nederlands Record sprongen. Er is steeds weer gesleuteld 
aan het format voor de NC. Bij elke evaluatie deed blijken 
dat wij steeds dichter bij de ideaal-situatie komen. Een 
sterke voorkeur gaat uit naar een nacompetitie. Inmiddels 
is besloten om het Nederlands Kampioenschap met ingang 
van het seizoen 2018 (Burgum) te verplaatsen naar de 1e 
zaterdag van september. In dat jaar valt deze datum toevallig 
op 1 september. Het ligt in de bedoeling om over de volle 
breedte voor de actieve fi erljeppers/polsstokverspringers 
een vorm van nacompetitie in het leven te roepen. Hierover 
willen Andre Faaij en ondergetekende graag in de aanloop 
van het seizoen 2017 met de sporters in gesprek. 
Deze nacompetitie vindt plaats in de weken tussen het 
HK/FK en het NK. Uiteindelijk is het de bedoeling om 
deze nacompetitie te gebruiken als kwalifi catie voor het 
Nederlands Kampioenschap. We hopen en verwachten dat 
dit in het seizoen 2018 is gerealiseerd. Wij zien nu al weer 
uit naar prachtige en exceptionele prestaties. 

Hans Helmholt, coördinator NC

Nederlandse Fierljep Bond

we de toppers van de toekomst. Het NK in Grijpskerk had 
een spannend wedstrijdverloop, evenals de fi nale van de 
Nationale Competitie in Burgum die nog een verrassend 
einde had.

Sponsoring en promotie
Het organiseren van fi erljepwedstrijden heeft als belangrijke 
factoren tijd en geld. Tijd brengen onze gewaardeerde 
vrijwilligers in en geld onze trouwe sponsoren. De PBH is op 
zoek naar een hoofdsponsor, maar zowel FLB als Nationale 
Competitie hebben een goede en jarenlange relatie met 
hun sponsoren, namelijk ROC Friese Poort, respectievelijk 
Pollepleats.

Er was veel aandacht in de media voor het fi erljeppen van 
onze vaste partners zoals Omrop Fryslân en RTV9, maar 
natuurlijk ook kranten. Afgelopen jaar waren er minder 
aanmeldingen van buitenlandse cameraploegen, maar 
waren we toch weer in het buitenland te zien. Erg leuk om 
te zien is dat de beelden van Red Bull Fierste Ljepper begin 
april ineens viral gingen. We zijn op een gegeven moment 
opgehouden met tellen, maar toen was het al 16 miljoen 
keer bekeken, meer dan 100.000 keer geliked en meer dan 
80.000 maal gedeeld.

Ontwikkeling
In het voorjaar van 2016 was er een fi erljepsymposium, 
waar professionele trainers en coaches de springers 
meenamen en inspireerden met de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van fysieke en mentale training en voeding.

Jubileum
Ongemerkt is het 25-jarig jubileum van de NFB afgelopen 
jaar voorbij gegaan. Maar dat past goed bij de rol van 
de NFB, die vooral op de achtergrond het Nederlandse 
fi erljeppen faciliteert en ontwikkelt.

Beleidsplan
Tijdens de ALV is de leden PBH en FLB gevraagd wat de 
thema’s moesten zijn voor het beleidsplan 2017-2020. Deze 
thema’s worden uitgewerkt tot een concept beleidsplan 
dat in de april vergadering van de NFB vastgesteld gaat 
worden. Om een kleine inkijk te geven, het gaat om 
drie hoofdonderwerpen, namelijk het Fundament (denk 
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En wat gebeurt er ondertussen bij de NFB..?

Bestuur en leden
Het NFB-bestuur bestaat momenteel uit zeven leden, 
namelijk drie vertegenwoordigers van de FLB en PBH en 
een onafhankelijk voorzitter. Afgelopen januari nam de NFB 
afscheid van Jouke Jansma en Jan Kooijman die beiden 
een ‘Scherjon’ klompprijs ontvingen. Ze hebben namelijk 
nooit zelf aan fi erljeppen gedaan, maar we vonden ze 
wel topbestuurders. Daarmee is de nieuwe samenstelling: 
onafhankelijk voorzitter Pieter Hielema, Teije Dijk (nieuwe 
voorzitter FLB), Erik Bos (nieuwe voorzitter PBH) en Tjipke 
van Gosliga, Henry Helmes, Hans Helmholt en Douwe 
Boersma.

Thema’s NFB-vergaderingen
In haar vergaderingen heeft de NFB een aantal belangrijke 
agendapunten gehad waarover gesproken en besloten 
werd. Denk aan:
● Uniform reglement voor het fi erljeppen in Nederland
● Een digitaal platform voor het fi erljeppen
● Nationale wedstrijden
● Financiën
● Promotie
Hoewel de resultaten van het NFB-werk vaak niet direct 
zichtbaar zijn, kun je de nieuwe website van de NFB al zien: 
www.nederlandsefi erljepbond.nl. Ter inspiratie voor het 
nieuwe seizoen kun je een enorme hoeveelheid uitslagen, 
klassementen en statistieken lezen. Het Friese deel staat 
er vanaf 2011 in, maar je kunt zomaar de uitslag van het 
Hollands Kampioenschap in Stolwijk in 1967 opzoeken. 

Nationale activiteiten
De NFB is als overkoepelende bond verantwoordelijk 
voor de nationale wedstrijden, te weten NK, NK-jeugd, 
Tweekamp en Nationale Competitie.

Al deze wedstrijden zijn een mooie illustratie van de 
samenwerking binnen het fi erljeppen, waar de verenigingen 
en hun vrijwilligers zorgen dat fi erljeppers topsprongen 
kunnen maken. Zoals ook in 2016. De Tweekamp in 
Polsbroekerdam toonde de serieuze voorbereiding als 
groepswedstrijd en bij het NK-Jeugd in Linschoten zagen 



aandacht vragen. Hopelijk duikt Wendy Helmes weer op tijd 
op en gaat Kimberly Engelhard nog een jaartje lekker door. 
Persoonlijk denk ik dat ook Julia van Eijk nog een stap zou 
kunnen maken. Maar het zijn allemaal geen zekerheidjes. 
Dat geldt ook voor de Friese damestop: is Marrit van der Wal 
blessurevrij? Plakken Klaske Nauta en Hiske Galama er weer 
een jaar aan vast? In Holland komt Fabiënne Overbeek over 
uit de categorie meisjes, nog één stap en ze zit bij de echte 
damestop. Eigenlijk kan het voor de Hollandse dames toch 
wel weer een leuk jaar worden, denk ik dan. 

Dat Fabiënne, Judith den Hollander en Joriene Baas de 
damesploeg gaan versterken is leuk, maar wel een aderlating 
voor de categorie meisjes. Daar is Demi Groothedde nu de 
grote favoriet. Benieuwd of ook andere meiden aansluiting 
kunnen vinden bij de top. Bijvoorbeeld: Veronique van 
Midden, Rianne de Regt, Iris Mulder, Marlinda Cluistra, Babet 
Strien of Naomi Bergman. Ze gaan het niet allemaal maken, 
maar een paar zou toch wel leuk zijn want in Friesland blijft de 
talentvolle meisjesgroep van vorig jaar intact: Sigrid Bokma, 
Bente Vlas, Fardau van Akker, het aanstormende talent Tirza 
Boschma enz. Dus: onze meiden kunnen er tegenaan!

Ricardo Faaij blijft komend seizoen de te kloppen man bij de 
junioren. Hij springt gemiddeld ruim een meter verder dan de 
(Hollandse) concurrentie, maar om zijn allereerste NFM-titel 
te winnen moet hij ook afrekenen met zijn Friese concurrenten 
Freark Kramer, Bobby Zwaagman en Jan Teade Nauta. Dat 
belooft weer een spannende strijd te worden bij NFM, NK en 
Nationale Competitie, waar Bobby vorig jaar verrassend 2 uit 
3 had. Interessant: als Ricardo straks in Jaarsveld voor de 
3e keer Nederlands Juniorenkampioen zou worden, komt zijn 
naam in een fameus rijtje: alleen Aart de With (1976) en Jaco 
de Groot (2006) wisten dat eerder te presteren.
O.a. Paul van Meijeren en Job den Hollander gaan over 
naar de senioren, dus dat geeft ruimte aan Daniel Cluistra 
en Ronald van Bemmel om extra prijzen te pakken. Verder 
verwacht ik een sterk seizoen voor Richard van Bemmel en 
de eerstejaars junioren Bas van Leeuwen en Lucas van Eijk.
En dan de jongens , waar natuurlijk Reinier Overbeek de 
grote (jonge)man is. De regerend Hollands en Nederlands 
Kampioen gaat vast en zeker proberen om voor het eerst 
de NFM te winnen - en de andere titels te prolongeren. 
Zijn belangrijkste concurrenten komen ook nu uit Friesland: 
Wietse Nauta en Jarich Wijnstra. Verder lonkt natuurlijk het 
Nederlands jongensrecord (19.24) dat Reinier vorig jaar 
wel evenaarde maar niet verbeterde. Belangrijke namen in 
de jongensgroep zijn natuurlijk ook Jelle Timmerman, Chris 
Anker, Timon de Haay en Corné de Regt. Een kweekvijver 
met zoveel talent, dat wordt weer een mooie en boeiende 
competitie deze zomer. We kunnen los!
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de jongensgroep zijn natuurlijk ook Jelle Timmerman, Chris de jongensgroep zijn natuurlijk ook Jelle Timmerman, Chris 
wel evenaarde maar niet verbeterde. Belangrijke namen in wel evenaarde maar niet verbeterde. Belangrijke namen in 
Nederlands jongensrecord (19.24) dat Reinier vorig jaar Nederlands jongensrecord (19.24) dat Reinier vorig jaar 
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Door: Wim Roskam
Nog 36 dagen (als ik dit schrijf) en “we” gaan weer van start. 
Het voorjaar zit al in de lucht, en je denkt: is dit prachtige 
lenteweer de voorbode voor een mooie polsstokzomer? En 
voor wie dan? Voorspellen is altijd riskant, ik weet bijvoorbeeld 
niet wie er afgelopen winter fanatiek gesport heeft en wie niet. 
Soms doen springers daar zelf ook geheimzinnig over – altijd 
goed om de concurrentie zand in de ogen te strooien. En wie 
zich de afgelopen maanden suf getraind heeft, weet toch 
nog niet zeker of hij/zij nu écht de sterren van de hemel gaat 
springen – eerst maar eens afwachten, zou ik denken.  
Maar goed: de redactie wil geen slagen om de arm, maar een 
voorbeschouwing. OK dan. 

In de seniorengroep blijft Jaco de Groot de kopman. Aan 
de ene kant wordt hij een dagje ouder ☺ en hebben de 
jonge honden Erwin, Rian en Thomas zin in de koppositie. 
Maar: (1) dat prikkelt Jaco  (2) ook Aart de With maakte zijn 
beste sprongen toen hij 30+ was en (3) vorig jaar sprong 
Jaco nog een nieuw Hollands Record. Spannend is of hij nu 
het Nederlands Record gaat pakken – dat had vorig jaar al 
gekund als hij kaarsrecht over was gegaan, Bart Helmholt 
hield de adem in. Je zou willen dat Jaco straks start met de 
vorm waarin hij vorig jaar eindigde … Van de achtervolgers 
gaat Erwin het verste komen, Rian zit tot de zomer in het 
Brabantse land en kan dus in het voorseizoen minder 
sprongen maken. Eigenlijk moet ik ook Wilco van Amerongen 
hier noemen: vorig jaar voorzichtig gestart, maar bij vlagen 
(Tweekamp, kwalifi catie NK) had hij wat extra’s en als hij dit 
jaar meer trainingssprongen maakt, kan het leuk worden.
Voor NFM en NK kijken we ook even naar het Friese kamp, 
waar de twee grootste kanonnen (Bart en Oane) wegvallen. 
Maar dat zegt niet alles. De andere toppers maken nu meer 
kans maken om te winnen, en daar doen ze ’s winters graag 
wat extra’s voor. Kopman Nard Brandsma, Sytze Bokma en 
de routiniers Thewis Hobma, Ysbrand Galama en misschien 
toch ook weer Hannes Scherjon – het blijven concurrenten 
om rekening mee te houden. Wel lijken de gouden jaren 
van het Friese seniorenljeppen even voorbij, en is Holland 
in die klasse sterker dan ooit! Een mooi dingetje voor de 
Tweekamp!
Bij de Hollandse dames lijkt de gouden generatie dames van 
de Dam op zijn/haar retour. Zelfde verhaal als bij de Friese 
senioren. Dymphie van Rooijen sprong vorig jaar nog een 
Nederlands Record en werd Nederlands kampioene – kan 

ze het dit jaar nog een keer? Vooral dat record, dat 
prikkelt toch wel, omdat het bij Marrit zo’n 

uitschieter was. Maar misschien zijn 
er dit seizoen ook andere 

zaken die Dymphie’s 

ONTWERP    AANLEG     ONDERHOUD
Lopikerkapel   Tel: 0348 55 74 32   eikelenboomgroenprojecten.nl

De Wit
Computers & Telecom
Benschopperstraat 18

3401DH IJsselstein
Tel.: 030-6573841

www.dewitcomputers.nl

Kokie en wokkie zorgen bij u op locatie
voor een wervelend wokfeest!

gezond, verantwoord lekker
van tuinfeest tot bedrijfsevent

Kokkie en wokkie heeft het allemaal



5 vragen aan de Springer van het jaar: Ricardo Faaij
1. Wat was voor jou het mooiste moment uit het afgelopen 
seizoen? Het winnen van het NK in Grijpskerk
2. Welke doelen heb je voor het komende seizoen? Zo vaak 
mogelijk zo ver mogelijk springen en 1 mooie 20m sprong.
3. Hoe zou jij je sprongen nog kunnen verbeteren?   Alles 
kan nog wel beter denk ik, maar vooral mijn aanloop
4. Waar houd je je naast het polsstokverspringen nog meer 
mee bezig?  Werken in de Gall&Gall en Atletiek en vanaf 
september ga ik weer studeren na 1 tussenjaar.
5. Wat weten mensen niet van jou weten?  Ik heb ooit op 
het punt gestaan te stoppen met polsstokspringen.. lang 
geleden

Van de Bondscoach!

Hoi ik ben Christiaan Spruit,
Sinds 2014 mag ik de Bondscoach zijn van de Polsstokbond 
Holland en dat is me toch een fantastisch leuke functie. Ik 
mag ieder jaar de tweekamp beker in ontvangst nemen 
namens de geweldige springers van het Hollandse kamp. 
Dit is inmiddels na mijn benoeming als Bondscoach 3 maal 
op rij gelukt.
Samen met de M.V.A.’tjes (manus van alles) en assistent 
coaches zullen we er ook in 2017 weer alles aan proberen 
te doen om de springers overal mee te helpen zodat we 
de Tweekamp beker weer mee retour kunnen nemen naar 
Holland.
Zaterdag 1 Juli in Buitenpost wordt er weer gestreden voor 
welk team totaal het verste weet te springen. Het leuke/
mooie van deze wedstrijd is dan ook dat wij als team echt 
naar deze wedstrijd toe leven.
Jaren deed deze wedstrijd er in Friesland niet meer toe maar 
inmiddels is bij hun het verlangen naar een overwinning 
groter dan ooit maar om in het hol van de leeuw te kunnen 
winnen. Met een hongerige rivaal tegenover ons kunnen we 
alle fans met een Oranje hart goed gebruiken.
Dus zet 1 juli vast dik omcirkelt in uw agenda het wordt 
een klapper van een wedstrijd vol van spanning, ieder jaar 
opnieuw!
 
Een sportief en gezond polsstokseizoen gewenst,
Vriendelijke groet Christiaan.

2006 Linschoten  +11.26  
2007 IJlst  -1.97  
2008 P’dam   +2.27  
2009 Winsum  -2.37  
2010 Vlist  -4.01  
2011 Grijpskerk -8.33  
2012 Jaarsveld  +3.33  
2013 It Heidenskip -2.33  
2014 Linschoten +6.42  
2015 Burgum  +2.09  
2016 P’dam  +7.02 

Springer van het jaar

Afgelopen seizoen was geweldig. De eerste wedstrijd 
heb ik het leeftijdsrecord voor 13 jarige terug gepakt met 
een sprong van 17.46cm. (de winter training wierp gelijk 
zijn vruchten af). Hiermee verdiende ik vanaf de eerste 
wedstrijd de leiderstrui.
Het was leuk want ook Fabienne heeft hem 1 wedstrijd 
aangehad. Na een paar leuke competitie wedstrijden, 
kwam de 2 kamp al snel in zicht, op Polsbroekerdam mijn 
eigen schans, en met glans, want we hielden de beker in 
het Hollandse kamp.
Het behalen van het Nederlands kampioenschap in 
Grijpskerk was zeker een hoogtepunt dit jaar en geldt 
natuurlijk als doel voor komend jaar. NMF werd een 2e 
plek, voor komend jaar, ga ik daar zeker mijn best voor 
doen, om dat goudenhangertje te scoren. Het Hollands 
Kampioenschap bracht een prachtige 1e plek, maar het 
evenaren van het Nederlands record bij de jongens in 
Linschoten, was een hoogtepunt, en ook net niet, omdat er 
in eerste instantie 2 centimeter verder dan het Nederlands 
record gemeten werd. U begrijpt het al, ook het overtreffen 
van het Nederlands record bij de jongens is een doel van mij 
komende 2 jaar. En om dit in Linschoten te kunnen doen, 
zou een compliment zijn voor de geweldige accommodatie, 
omdat ook Aart zijn Record daar, er jarenlang heeft gestaan. 
Ik zie die verbeteringskansen liggen, omdat ik nog niet de 
maximale stoklengte benut op dit moment. Ik kijk met plezier 
uit naar het komende seizoen, na de wintertraining heb ik 
er al helemaal zin in.Wat doe ik zoal nog meer, ik knutsel 
graag aan scooters, en ik doe de richting bouw van VMBO 
en hoop volgend school jaar te slagen voor mijn examens.

Hartelijke groet, Reinier Overbeek

Talent van het jaar
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Iedereen die de afgelopen jaren op het NFM is geweest weet 
natuurlijk wat Kamp Holland is, maar voor degene die het 
nog niet weten even een kort verhaal van wat wij allemaal 
doen. U zou ons kunnen zien als de ‘‘supportersvereniging’’ 
van de springers in Holland. Natuurlijk organiseren we alles 
op en rondom het NFM: de boodschappen, elektriciteit, 
aankleding van het veld, de grote tenten, de hottub, de 
Keet en nog veel meer. Daar gaat meer voorbereiding in 
zitten dan je misschien denkt. Als het voorjaar om de hoek 
komt kijken krijgen wij het NFM thema te horen van onze 
connecties uit Friesland, waarna het brainstormen kan 
beginnen. Er worden vele ideeën geopperd, sommige nog 
beter dan andere en sommigen iets makkelijker uit te voeren 
dan andere. Voor het NFM worden er altijd een aantal 
klusavonden gehouden, waar we de versiering maken, 
de keet opknappen en andere voorbereidingen voor het 
NFM treffen. Deze zijn altijd op een aantal vrijdagavonden 
voor het NFM, en zijn zeer gezellig. Iedereen is bij deze 
uitgenodigd om te komen helpen op de klusavonden: vele 
handen maken licht werk en hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Al die spullen moeten ook mee naar Friesland, en 
dat past niet op één kar (ook niet op twee). Afgelopen jaar 
waren er zoveel trekhaken tekort dat een aantal van Kamp 
Holland het weekend voor het NFM alvast een ritje naar 
Friesland maakten, om alvast wat spullen te brengen (en 
om het bier voor te proeven). 

Dat meer zielen meer vreugd geven is bij ons natuurlijk 
wel bekend. Daarom regelen wij met het NK ook de 
supportersbus (in samenwerking met de PBH). Deze bus 
zat ook afgelopen jaar stampvol. Dit was natuurlijk erg 
gezellig, zowel in de bus als in het publiek tijdens het NK. 
Ook de NK en TK camping voor springers die willen trainen 
(of mensen die het gezellig vinden) wordt door Kamp 
Holland gereserveerd. 
Op dit moment word, ook door Kamp Holland, de Hollandse 
stokkenwagen opgeknapt en verbeterd, iets wat wij op een 
paar  gezellige klusavonden realiseren, hierdoor blijven de 
kosten laag. 
Dit jaar nieuw door Kamp Holland georganiseerd: Het Foute 
Fitnessfeest! Dit feest werd begin maart georganiseerd en 
was een groot succes! Een gezellige DJ, dansvloer, en 
uiteraard een hottub maakten dit feest compleet. Er waren 
zelfs Friezen helemaal naar Holland gekomen om dit mee 
te maken. Dit feest was zeker voor herhaling vatbaar, en 
wellicht komt er volgend jaar maart een tweede editie. 
Voor foto’s van het Foute Fitnessfeest, afgelopen NK, 
NFM (ook fi lmpjes!) en nog veel meer kun je op de Kamp 
Holland facebook kijken: www.facebook.com/KampHolland. 
Op deze facebook pagina komen ook de data van de 
klusavonden te staan, dus houdt hem in de gaten voor alle 
updates en leuke foto’s. Ook in het nieuwe seizoen is Kamp 
Holland van de partij, wij hebben er al heel veel zin in! 

KAMP HOLLAND
Het seizoen moet nog gaan beginnen, maar wij van de 
polsstokvereniging Jaarsveld zijn al druk bezig geweest 
met DÉ wedstrijd van het jaar, namelijk het Nederlands 
Kampioenschap dat op 26 augustus zal worden 
versprongen.
Op de dag af 45 jaar geleden werd het eerste N.K. 
polsstokverspringen/fi erljeppen ooit op dezelfde locatie 
gehouden. Niet op dezelfde schansen want die zijn in de 
loop van tijd diverse malen gerenoveerd, zodat er altijd 
kon worden gesprongen op schansen die voldeden aan de 
eisen van de tijd. Grote namen in onze sport pakten tijdens 
de 14 eerdere edities in Jaarsveld ooit een Nederlandse 
titel.
Wie herinnert zich niet het laatste N.K. dat in Jaarsveld 
werd gesprongen in het jaar 2009. Op de toen gloednieuwe 
schansen werd er historie geschreven. Voor het eerst wist 
een springer (Bart Helmholt) de 21m grens te passeren. 
Hij sprong een nieuw Nederlands record van 21.01m. Die 
middag moest de wedstrijd tot twee maal toe worden stil 
gelegd in verband met nameten, want  de Friezin Anna 
Jet Leyenaar sprong een nieuw Fries damesrecord van 
16.06m. 
Inmiddels zijn we dus acht jaar verder, en zijn de grenzen 
verlegd. Wie weet gaan we het aankomende N.K. bij 
de senioren richting de 22m, en bij de dames richting de 
18m. En ook bij de junioren en de jongens lijken de zijn de 
grenzen nog niet bereikt. Bovendien is er dit jaar ook een 
meisjescategorie die zal strijden om de titel.
De vereniging zal er alles aan doen om een perfecte 
accommodatie neer te zetten, waarin het de spring(st)ers 
aan niets zal ontbreken om er een schitterende wedstrijd 
van te kunnen maken. Wij hopen U (weer) te ontmoeten op 
onze prachtige locatie aan de Lek. U kunt een gratis plekje 
krijgen op onze natuurlijke tribune tegen de dijk. 
Heel graag tot ziens op zaterdag 26 augustus. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur maar voorafgaande zal er welkom zijn, 
en zullen de springer(st)ers aan U worden voorgesteld.   
Heel graag tot ziens op zaterdag 26 augustus. De wedstrijd 
begint om 14.00 uur maar voorafgaande zal er welkom zijn, 
en zullen de springer(st)ers aan U worden voorgesteld.      

De PCL is een hele actieve & enthousiaste vereniging met 
veel betrokken leden. Dit seizoen gaan wij een relatief rustig 
seizoen tegemoet. Een mooie kans om alle puntjes op de 
‘i’ te zetten na onze renovatie en een heel druk seizoen 
met grote wedstrijden als het Hollands Kampioenschap, 
het Nederlands Kampioenschap Jeugd & de Nationale 
Competitie. We hebben er weer zin in en we gaan er 
uiteraard een knallende openingswedstrijd van maken op 
zaterdag 6 mei. Daar moet je bij zijn!

De eerste comfortabele banken staan klaar op de bult en 
in de kantine wacht een lekker kopje koffi e, thee of een 
gezonde smoothie op jullie. Onze extra getrainde leden 
gaan jullie, mede dankzij het nieuwe klimrek, ongetwijfeld 
een aantal topsprongen laten zien.  

Om wat extra inkomsten voor onze club te genereren gaan 
wij ook dit jaar weer kaasjes verkopen langs de deuren in 
Linschoten. 
Een typisch Hollands product dat past bij deze spectaculaire 
Hollandse sport. Draag jij de PCL een warm hart toe? 
Koop een lekker kaasje van één van onze (jeugd)leden.

Tot zaterdag 6 mei om 14.30 uur bij de VKP 
Beveiligingstechniek Trofee!

Rondje langs 
de schansen
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De Polsstokvereniging Stichtse 
Vecht gaat dit jaar weer van start 
met twee jeugdschansen. Op de 
schans bij Kameryck wordt wekelijks 
getraind door onze groep springers 
uit Kockengen en omgeving en wij 
geven er af en toe een clinic aan 
groepen die activiteiten doen bij 
onze gastheren van Kameryck. 
De schans ligt er ondertussen al 
een aantal jaren en er zijn plannen voor uitbreiding maar de 
ondergrond zorgt wel voor kleine probleempjes. Zo moeten 
wij ons zandbed af en toe bijvullen omdat hij langzaam 
wegzakt in het veen. Dat probleem hadden wij ook met de 
klimpalen (als daar een zware man in klom, ging de man niet 
omhoog maar zakte de paal in de grond) maar dat is opgelost 
met een voetstuk onder de palen.
Op onze tweede schans die we vorig jaar hebben aangelegd 
op het terrein van Natuurmonumenten in Haarzuilens worden 
de komende tijd weer een aantal clinics georganiseerd 
en vanaf dit seizoen gaan we er ook trainingen geven. 
Op deze schans werken wij samen met de buren van de 
Geertjeshoeve en het nabij gelegen bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten. Beide lokaties zien het polsstokspringen 
als leuke aanvulling op de activiteiten die zij aanbieden dus 
mogen wij met enige regelmaat een clinic organiseren voor 
hun gasten. 
Het opstellen van een trainingschema op deze schans is 
echter niet makkelijk: omdat wij zo’n jonge vereniging zijn 
hebben we nog geen voorraad springers die ook trainingen 
kunnen geven. Het ziet er naar uit dat we dit jaar wel een 
leuk schema in elkaar kunnen draaien maar mocht er iemand 
zijn die het leuk vindt om een eigen jeugdgroep te begeleiden 
(eventueel in samenwerking met iemand anders) dan horen 
wij dat graag!
Naast deze twee schansen zijn wij nog steeds op zoek naar 
nieuwe lokaties in de gemeente Stichtse Vecht. We hebben 
er een paar op ‘t oog waarvan er een pas op langere termijn 
kan worden gerealiseerd (op een gerenoveerd sportpark) en 
bij een andere gaan we binnenkort in overleg met de huidige 
gebruikers van het terrein.
Voorlopig maken wij met onze springers die te ver springen 
voor onze jeugdschansen gebruik van de gastvrijheid van 
onze collega’s uit Zegveld. Waarvoor hartelijk dank!
Met ons kleine bestuur van drie man lukt het om de club 
draaiend te houden en kunnen we rustig aan ook aan onze 
groei werken. De plannen zijn er en de middelen ook. Alleen 
gaat het gezien de schaarse tijd die wij er aan kunnen 
besteden soms minder snel dan ik zou willen...
Wij wensen iedereen een mooi seizoen en heel veel succes!

Namens de Polsstokvereniging Stichtse Vecht,
voorzitter Marcel Blekendaal

Hallo allemaal, 
Ook vereniging Polsstokkerdam doet langzaam zijn 
winterjasje uit. Afgelopen 10 maart 2017 hebben we 
een interessante ledenvergadering gehad met een 
goede opkomst. Zo namen we afscheid van drie trouwe 
bestuursleden (Ronald Vlasveld, Anja Baas en Jolanda 
Maton), maar mochten we gelukkig ook twee nieuwe 
bestuursleden welkom heten (Kees Cluistra en Arno 
Baas). Na afl oop hadden we een gezellige bingo en was 
het een mooie gelegenheid elkaar weer op de hoogte te 
brengen van de leuke nieuwtjes. Wisten jullie bijvoorbeeld 
dat er twee ‘Polsstokkerdamse’ leden, Sander en Jessica, 
ouders geworden zijn van een dochtertje Vajèn van Vliet? 
De vereniging breidt zich steeds meer uit ;-) De dag na de 
ALV hadden we de jaarlijkse klusdag en hebben we met z’n 
allen in het heerlijke voorjaarszonnetje het terrein gereed 
gemaakt voor het nieuwe seizoen. Iedereen wist goed zijn 
steentje bij te dragen!
Ook het jaarlijkse springersuitje is weer achter de rug. De 
springers van de grote schans zijn gaan bowlen en de jeugd 
is met alle verenigingen wezen zwemmen in Merwestein. 
Leuk om op deze manier weer dichter bij elkaar te komen, 
zo krijgt iedereen steeds meer zin in het nieuwe seizoen.  
De eerste trainingen staan gepland op maandag 3 april en 
donderdag 6 april. Ben je nieuwsgiering naar hoe het er op 
onze vereniging aan toe gaat? Je bent van harte welkom 
een keer een training (vrijblijvend) mee te volgen/ doen! 
We wensen iedereen alvast veel succes en plezier het 
aankomend seizoen en hopen weer op mooie sprongen!
Sportieve groet, 
Namens het bestuur (Kees Cluistra, Niek de Bruijn, Arno 
Baas, Christiaan de With, Dorine v.d. Stok, Sofi e Strien) en 
de leden van Polsstokkerdam

Hallo polsstokvrienden,

Na een winterperiode waarin het polsstokspringen stil lag, 
zijn we binnen polsstokclub Zegveld alweer druk bezig 
met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Een 
seizoen waar we met enorm veel enthousiasme naar uit 
zien, met als hoogtepunt het Hollands Kampioenschap op 
12 augustus.
Zaterdag 11 maart jl. hebben we als vereniging ook 
meegedaan aan de NLdoet dag. Met elkaar als 
vrijwilligers hebben we allerlei klusjes gedaan waardoor 
de accommodatie er nu weer strak en netjes uitziet voor 
nog meer legendarische recordwedstrijden.
Woensdag 5 april jl. is de algemene ledenvergadering 
geweest. Hierin zijn de resultaten van het afgelopen 
seizoen en de plannen voor het komende seizoen 
besproken. Met elkaar gaan we er weer een fantastische 
seizoen van maken!

Tot ziens in Zegveld!

Het is weer lente en het gaat weer kriebelen. Mooi weer 
en je hebt weer zin in het polsstokseizoen. Onze acco is er 
klaar voor:  zand op orde,  gras gemaaid ,  schansen weer 
waterpas en clubgebouw opgeruimd.  Springers hebben 
hard getraind en willen weer over de schans. Bestuur heeft 
weer (te) veel vergaderd en de bond heeft een nieuw be
stuur.                                                                 
Linda Mulder wordt onze nieuwe penningmeesteres en 
wordt door Andre ingewerkt ook ArieJan zal in het bestuur 
plaats nemen en gaat zorgen voor goede communicatie 
tussen springers en bestuur en ook voor de nodige gezellige 
activiteiten.
We hebben enkele doelen dit seizoen ten eerste gaan we 
proberen om zo respectvol om te gaan met alle leden van 
onze polsstokfamilie en trachten  zoveel mogelijk gezeur en 
confl icten te  voorkomen.                
Verder willen we de groenste blijven en afval zoveel 
mogelijk scheiden met name plastic, blik, glas en papier 
apart van de rest. 
Echter  het grootste doel is om meer jeugdleden te trekken 
met name uit onze nieuwe gemeente de Krimpenerwaard. 
Een groepje enthousiaste trainers wil dit vorm gaan geven 
en we hopen dat hierdoor ook de bouw van een tweede 
jeugdschans een noodzaak wordt.                                                       
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn kijk ik uit naar de 
gezellige trainingen en hoop ik op spannende wedstrijden 
in Vlist. Hoogtepunt wordt de fi nale van de Nationale 
Competitie op 9 september. Maar ik hoop al eerder te 
genieten van mooie wedstrijden met veel persoonlijke 
records en spectaculaire sprongen. Tot ziens in Vlist, de 
eerste wedstrijden zijn  op zaterdag 13 mei.

Uw voorzitter,
Gerard Backx
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Wij realiseren met u een stal op maat 

 De hoogste melkkwaliteit 

 De snelste melkrobot 

 Lage kosten 

 Ideale selectiemogelijkheden 

 Monobox: In-liner-everything: aansluiten, reinigen, stimuleren, 

voormelken, melken èn dippen in de tepelvoering! 

 
 
 

www.beusekomlmb.nl  

Kamerlingh Onneslaan 25
3401 MZ  IJsselstein
Tel. 06 - 531 908 76
info@bandenijsselstein.nl

www.bandenijsselstein.nl

Banden Montage, reparatie, balanceren en ommontage 
(ook camper, caravan, aanhanger en lichte bedrijfs-
wagens). Velgen Levering en montage van stalen en 
lichtmetalen velgen. Service Opslag, richten van velgen, 
uitlijning, stikstof vulling.

hoogendoorn_advertentie.indd   1 18-03-13   18:43

Een aandeel in elkaar

Kijk voor locaties en tijden op rabobank.nl/utrechtsewaarden

Als je je droomhuis bent tegengekomen, loop dan meteen even binnen op het

Hypotheek Inloopspreekuur van de Rabobank. Onze adviseur beantwoordt

vrijblijvend al je woonvragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Woonvragen? Kom naar ons inloopspreekuur.

en meteen
weten waar 
je staat.

Je droomhuis 
vinden
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Wedstrijdleiders Gerard Backx      06-30143464
  Krista van Midden 06-54314247
  Erwin van Duin 06-45982456
  Andre Faaij  06-44906856
  Sebastiaan van Oort 06-34202310
  Marjan Duurkoop 06-14004496
  Erik van Amerongen 06-11561995
  Gelieny van de Pauw 06-12465842
  Gerwin van Vliet 06-29520183
  Aart de With 06-13053455
  Florus de With 06-44696999
  Annie van de Geer 06-40441009
Coördinator bus Bastiaan de Bruijn

Contact PBH

3130

www.pbholland.com

Onverkoepelende bond

Nederlandse Fierljep Bond  - pieter.hielema@nederlandsefi erljepbond.nl
Afvaardiging namens PBH: Erik Bos ● Douwe Boersma ● Henry Helmes
Ledenraad namens PBH: André Faaij ● Bert Koetsier ● Rian Baas

Voorzitter
Secretaris

Jaarsveld  www.polsstokjaarsveld.nl
Voorzitter  Bert Koetsier voorzitter@polsstokjaarsveld.nl
Secretaris  Didy Brokking secretaris@polsstokjaarsveld.nl 
Penningmeester  Teus Eikelenboom penningmeester@polsstokjaarsveld.nl
Leden  Leo Roskam, Bastiaan de Bruijn, Rick Boer, Sebastiaan van Oort
Linschoten  www.polsstokclublinschoten.nl
Voorzitter  Ronald Timmerman voorzitter@polsstokclublinschoten.nl 
Secretaris  Hans van Leeuwen pclinschoten@gmail.com 
Penningmeester Erwin Timmerarends penningmeester@polsstokclublinschoten.nl
Leden  Kenneth Broos, Bente Meijerink, Jan Willem de Groot,
  Carola van Bemmelen
Polsbroekerdam www.polsstokkerdam.nl
Voorzitter  Kees Cluistra voorzitter@polsstokkerdam.nl
Secretaris   Sofi e Strien  secretaris@polsstokkerdam.nl
Penningmeester Arno Baas  penningmeester@polsstokkerdam.nl 
Leden  Christiaan de With, Doriene van der Stok, Niek de Bruijn,
  Martin de Ridder
Vlist  www.polsstokclubdevlist.nl
Voorzitter   Gerard Backx gerard.backx@polsstokclubdevlist.nl 
Secretaris  Carla Bos  carla.bos@polsstokclubdevlist.nl 
Penningmeester  Linda Mulder linda.mulder@polsstokclubdevlist.nl 
Leden  Hans van Eijk, Krista van Midden, Arie Jan van der Vlist
Zegveld   www.polsstokclubvlist.nl
Voorzitter  Anton Kastelein anton@polsstokclubzegveld.nl
Secretaris  Dick Verburg dick@polsstokclubzegveld.nl 
Penningmeester Floris van Elzakker fl oris@polsstokclubzegveld.nl 
Leden  Huijbert van der Knaap, Paul van Meijeren, Geert van Ingen
Stichtse Vecht  www.pvsv.nl
Voorzitter  Marcel Bleekendaal
Secretaris  Pieter Hielema pieter.hielema@pvsv.nl
Penningmeester Floris van Elzakker

Verenigingen

Hoofdbestuur Polsstokbond Holland - secretariaat@pbholland.com
Voorzitter  Erik Bos  06-33106484  erik.bos@pbholland.com
Secretaris  Vacant  -  - 
Penningmeester Natanya Faaij 0182-503085 natanya.faaij@pbholland.com
Promotie  Corné Lekkerkerker 06-51004329 corne.lekkerkerker@pbholland.com
Sponsorzaken Hans van Eijk 06-53400665 hans.van.eijk@pbholland.com
Technische zaken Erik van Amerongen 06-11561995 erik.van.amerongen@pbholland.com
Lid  Marieke de Groot   marieke.de.groot@pbholland.com

Bankrekening NL04RABO03071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland

Ondersteunende commissies
Springersraad   ►springersraad@pbholland.com 
Erwin Timmerarends ● Annemarie van Schaik ● Laurens Lekkerkerker ● Bente Meijerink ● Matthieu van Vuuren

DB Technische commissie   ►dbtc@pbholland.com 
Vacant ● Annie van de Geer ● Andre Faaij ● Gerard Backx ● Erik van Amerongen w

Sponsorcommissie   ►sponsorcommissie@pbholland.com
Arja Helmes ● Hans van Eijk

Jeugdcommissie   ►jeugd@pbholland.com
Jeannette van Schaik ● Margriet Kamphof ● Paul van Meijeren ● Marja van Kooten● Liesbeth de With ● Rick Boer

Promotiecommissie   ►promotie@pbholland. com 
Rian Baas ● Liesbeth de With ● Ricardo Faaij ● Corne Lekkerkerker

Wedstrijd opzet commissie   ► woc@pbholland.com
Christa Faaij ● Arja Helmes ● Gerard Backx

Ondersteunende taken
Vrienden van de PBH Janny Schoenmaker    ►vriendenpbh@pbholland.com

Wedstrijdtenue’s Christa Faaij   ►kleding@pbholland.com

Website beheerder André Faaij    ►webbeheer@pbholland.com

Demoteam Corné Lekkerkerker ● Hans van Eijk ►demo@pbholland.com

Commentatoren Wim Roskam ● Eelco tigchelaar   ►commentatoren@pbholland.com
  Lianne v/d Wijk ● Danny Baas ● Herman Stigter 
      Pim Hoogendoorn ● Margriet Kamphof 



voor alle 2e Klasse, jeugd en wedstrijden in de regio: www.pbholland.com

Datum  Aanvang  Plaats  Naam
6 mei  14:30  Linschoten  VKP Beveiligingstechniek Trofee
13 mei  18:30  Vlist  Rabobank Krimpenerwaard Bokaal 
17 mei  19:00  Vlist 
20 mei  14:30  Polsbroekerdam Uw Groene Vakwinkel Bokaal
24 mei  19:00  Jaarsveld  Goudse Glashandel Bokaal
27 mei  14:30  Jaarsveld  Kampioenschap van Jaarsveld
31 mei  19:00  Zegveld  Nissan Norbert Driessen Bokaal
3 juni  18:30  Zegveld  Zegvelds Kampioenschap
7 juni  19:00  Linschoten 
10 juni  14:30  Linschoten  Installatiebedr. v/d Vaart Bokaal
14 juni  19:00  Polsbroekerdam Nico Sluis Vleeswaren Bokaal
17 juni  14:30  Polsbroekerdam Jeva Bokaal
21 juni  19:00  Jaarsveld  Eikelenboom Bokaal
24 juni  14:30  Jaarsveld  Nowa Computers Bokaal
28 juni  19:00  Vlist 
1 juli  14:00  Buitenpost Tweekamp
5 juli  19:00  Zegveld 
8 juli  18:30  Zegveld  Boer Bert Bokaal
12 juli  19:00  Polsbroekerdam Kamp. van de Lopikerwaard
15 juli  14:30  Polsbroekerdam Polsstokdag / KleverMontageBokaal
19 juli  19:00  Linschoten  Kampioenschap van Linschoten
22 juli  18:30  Vlist  Vlisterbokaal
29 juli    9.30  It Heidenskip Nationale Fierljep Manifestatie
2 aug  19:00  Linschoten  Lange Willem Trofee
5 aug  18:30  Linschoten  Van Vliet Caravans Cup
9 aug  19:00  Zegveld 
12 aug  14:00  Zegveld  Hollands Kampioenschap
16 aug  19:00  Vlist  Hoffman Bokaal
19 aug  18:30  Vlist  De Samenwerking Bokaal
23 aug  19:00  Jaarsveld  RB Traprenovatie Bokaal
26 aug  14:00  Jaarsveld  Nederlands Kampioenschap
30 aug  18:00  Polsbroekerdam Nationale Competitie
2 sep  18:00  Burgum  Nationale Competitie
6 sep  18:00  IJlst  Nationale Competitie
9 sep  14:30  Vlist  Finale Nationale Competitie
16 sep  13:00  Jaarsveld  Spel Verhuur Centrale Koppelcup

Wedstrijdkalender Polsstokbond Holland 


