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Informatie over de Polsstokbond Holland                                  tel nr 06-50868046 

Secretariaat Lopikerweg West 9, 3411 AL, Lopik 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland. Lopik  
Websites www.pbholland.nl www.pbholland.com www.fierljeppenholland.nl 
Bestuur Polsstokbond Holland  

Voorzitter Gerard Hack 0348-416625 
Vice-voorzitter, archief Erik Bos 0348-500750 
Secretaris Leo Roskam 0348-551572 
Penningmeester Corrinne Dubbelman 0348-552348 
Lid, TC zaken Werner Kamphof 0348-412143 
Lid, sponsor zaken Arja Helmes 030-6887108 
Lid, bondsprijzen Ronald Overbeek 0348-452138 
Technische Commissie  

Voorzitter, demo’s, overleg bestuur Teus Eikelenboom 0348-552450 
Secretaris, WL, overleg NFB en FLB Henry Helmes 06-12235709 
Coördinator WL, WL  Arie de Jong 0182-353019 
Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 
Wedstrijdleider Bastiaan de Leeuw 0348-451244 
Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 
Wedstrijdleider Bert Koetsier 0182-610925 
Chauffeur Gerrit Eikelenboom 0348-453015 
Chauffeur Ben Groothedde 0348-552691 
Lid Tino Leliveld 0172-651202 
Promotie Commissie  

Voorzitter, website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 
Lid, meldpunt demo’s Eelco Tigchelaar 0348-552348 
Lid, huisstijl Cecilia Segami 010-4666738 
Lid Marian Roskam 06-47058887 
Lid Floris van Elzakker 0348-424471 
Lid Lianne van der Wijk 06-11406701 
Sponsor Commissie  

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 
Lid Pieter Hielema 0346-240211 
Bestuursleden NFB namens PBH  

Lid Vice-voorzitter Erik Bos 0348-500750 
Lid Secretaris Pieter Hielema 0346-240211 
Redactie Polshoogte  

Lid Fijke den Hartogh 0348-452138 
Lid Margriet Kamphof 06-53577870 
Lid Arja Helmes 030-6887108 
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Vrienden van het Polsstokverspringen 
Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 
Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris grote schans Erik Bos 0348-500750 
Wedstrijdsecretaris jeugd Bertjan van Vliet 0348-431494 
Ledenadministratie Leonie van der Stok 0348-451360 
doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 
 

Van de redactie 
 

Het is op dit moment buiten nog volop winter, het sneeuwt en er 
kunnen zelfs sneeuwpoppen worden gemaakt. Je kunt je haast 
niet voorstellen dat binnenkort het nieuwe seizoen voor het 
polsstokverspringen weer gaat beginnen, maar toch is volgens 
onze website over precies 69 dagen onze eerste wedstrijd.  
Een week daarna is de officiële openingswedstrijd in Vlist, we zijn 
benieuwd wat voor moois daar gaat ontstaan uit de huidige 
baggerbende. Op de TV zie jij allerlei soorten metamorfoses, in 
Vlist is dit alles live te aanschouwen. 
Dit clubblad is weer flink gevuld met de aankondiging van de 
jaarvergadering op 23 maart, het jaarverslag, familieberichten en 
overig nieuws. De jeugdhoek is ook weer gevuld, alleen zouden we 
het leuk vinden als er meer jeugdleden zijn die voor de volgende 
Polshoogte iets willen insturen. Een stukje over jezelf, over het 
zwemmen, een mooi verhaal of gedicht, leuke moppen of raadsels, 
alles is welkom. 
In de eerstvolgende Polshoogte worden jullie zoals altijd ‘op de 
hoogte’ gebracht d.m.v het verslag van de jaarvergadering, de 
nieuwe klassementsindelingen en overige wijzigingen. 
 
De redactie. 
 
U kunt uw stukjes mailen naar:  
hahelmes@kabelfoon.nl CC fdenhartogh@zonnet.nl  
 
Uiterste inlever datum volgende Polshoogte: 20 april 2006 
De volgende editie komt uit: rond 1 mei 2006 
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Van de voorzitter 
 

Na het seizoen 2005, dat wij als Polsstokbond Holland 
afsloten met een daverend succes bij de senioren en de 
junioren, Nederlands Kampioen, komen wij terecht in 
een Jubileumjaar voor de Friezen: 50 jaar fierljeppen. 
Maar ook bij ons kan men terecht spreken van een 
jubileumjaar, want zoals al enige tijd geleden al is 
aangekondigd, komt Polsstokclub Vlist (PCV) weer terug 
op de Polsstokkaart.  
 
Het is het bestuur van PCV is er alles aan gelegen de 
accommodatie op 20 mei gereed te hebben, zodat de 
opening een groots feest wordt. De Opening Feest 
Commissie is met de voorbereidingen bezig.  
 
Donderdag 23 maart 2006 wordt de Algemene 
Vergadering in Polsbroekerdam gehouden. 
Zie hiervoor de uitnodiging en agenda hierna in de 
Polshoogte. 
Tijdens deze vergadering kunt u uw wensen aan het 
bestuur kenbaar maken. Het bestuur heeft ook uw 
steun nodig om zo goed mogelijk te kunnen 
functioneren. 
 
De Nederlandse Fierljep Bond (NFB) is officieel 
(opnieuw) in werking. Daarbij zijn de intenties van de 
Bond in de beleidsnotitie “Hoe nu verder met de NFB” 
vastgelegd. 
De Ledenraad heeft ingestemd met deze beleidsnotitie 
en zal dit met een positief advies voorleggen aan de 
Algemene Ledenvergadering. Wij wensen van onze kant 
het NFB veel wijsheid toe. 
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Ook dit jaar doe ik weer een speciaal beroep op een 
ieder die zich als vrijwilliger voor onze sport wil 
inzetten. Vrijwilligers zijn nodig om bij een groeiende 
vereniging is dit een van de bestaansrechten.  
 
Het streven is ook dit jaar meer bezoekers aan te 
trekken. Het succes tijdens het Nederlandse 
Kampioenschap in Polsbroekerdam moeten wij zeker 
proberen te herhalen. 
Hiervoor zal echter promotioneel veel moeten worden 
gedaan. Een oproep aan allen die de 
polsstokverspringsport na aan het hart ligt.  
 
Op zaterdag 13 mei 2005 is de seizoensopening in 
Linschoten. 
Het Hollandskampioenschap vindt dit seizoen plaats in 
Polsbroekerdam op 5 augustus. 
Als Polsstokbond Holland mogen wij dit jaar op 1 juli de 
Tweekamp Polsstokverspringen / Fierljeppen tussen 
Holland en Friesland houden. De organiserende 
vereniging is Linschoten.  
Naast de hier genoemde wedstrijden vinden uiteraard 
bij de afdelingen ook regiokampioenschappen plaats.  
 
Ik wens iedereen een goede aanloop naar het nieuwe 
seizoen. 
 
Gerard Hack 
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UITNODIGING 
 

Lopik, maart 2006 
 

Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 
 

Het Bestuur van de PBH nodigt u / jullie hierbij uit voor de 
Algemene Vergadering (Jaarvergadering). 

De vergadering wordt gehouden op  
donderdag 23 maart 2006 in  

“De Triangel” te Polsbroekerdam  
en begint om 19,30 uur! 

 
ALGEMENE VERGADERING 2006 

 
AGENDA 
 
1.  Opening en mededelingen 
 
2.  Behandeling notulen Algemene Vergadering  
     24 maart  2005  

(De notulen zijn opgenomen in de Polshoogte van mei 
 2005 en op de website) 

 
3.  Jaarverslag secretaris 2005 (zie verderop in deze 

Polshoogte)  
 
4.  Financiële zaken 

Jaarrekening 2005 
Begroting 2006 
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5.  Verslag Kascommissie 2006 en benoemen    
Kascommissie 2007  

 
6.  Vaststellen contributie 2006 

Voorstel contributie 2006 (zelfde bedragen als in 2005)
        
Springers jeugdschans (zonder licentie grote schans) €  9,00  ( 9,00) 
Springers grote schans t.m. 15 jaar        € 22,50 (22,50) 
Springers grote schans vanaf 16 jaar        € 28,50 (28,50) 
Niet-springende leden (vrijwilligers)        € 12,00 (12,00) 
 

7.   Bestuursverkiezing  
Aftredend en herkiesbaar: Erik Bos, Leo Roskam 
Aftredend en niet herkiesbaar: Ronald Overbeek 

 
Voordracht van het bestuur: Pieter Hielema benoemen  
als nieuw bestuurslid. 
(Tegen-)kandidaten kunnen zich melden bij de 
voorzitter (Gerard Hack) of de secretaris (Leo Roskam) 
tot uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering.
  
 

8.   Benoeming erelid 
 
9.   Van de verenigingen 
 

10.  Technische zaken 
 
11.   Promotie– en sponsorzaken 
 
12.  Van de FLB en de NFB 
 
13.  Rondvraag  

 
14.   Sluiting 
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Lid van verdienste 
 

Na het volleybaltoernooi is bij de prijsuitreiking van de 
wisselbokalen stilgestaan bij de inzet van onze sport-
verslaggever Bert Hertog, die helaas wegens ziekte het 
certificaat niet kon aannemen. Het bestuur had intussen 
besloten Bert Hertog te benoemen tot “Lid van verdienste”  

van de vereniging Polsstokbond 
Holland. Bert Hertog, een markante 
persoonlijkheid, die nooit op de 
voorgrond, maar wel bijna bij elke 
wedstrijd aanwezig is.  
De kracht van Bert, als schrijvende 
pers, ligt in het overbrengen van de 
sport polsstokverspringen bij het 

brede publiek. Dus gratis 
promotie en status voor 
onze sport. Zelf is hij geen 
springer geweest, maar  
een getrouwe aanwezige 
bij de wedstrijden en hij is 
een van de wijze mannen 

die bijdroeg aan het beleidsplan van 
de toekomst. Hij zorgt al 40 jaar lang 
voor zijn columns in de Goudse regio 
en heeft bijgedragen in het schrijven 
van 2 jubileumboeken en ondersteu-
ning bij de jubileumuitgaven van 
Polshoogte: 

– Verder springen dan de polsstok lang 
is, bij het 15-jarig jubileum van Vlist 
in 1981;  
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– Veertig jaar polsstokverspringen, een uitgave van de 
Polsstokbond Holland in 2001; 

– 25-jaar Polsstokverspringen in 1986, de extra 
jubileumuitgaven van Polshoogte, waarbij hij deel 
uitmaakte van de jubileumcommissie; 

 
De voorzitter Gerard Hack en de secretaris Leo Roskam 
hebben bij Bert thuis de oorkonde uitgereikt. Bert, maar 
ook zijn vrouw Jeanne, waren onder de indruk van de 
waardering die de Polsstokbond Holland hen schonk. Het 
geheel werd opgeluisterd met een bos bloemen. Van harte 
gelukgewenst Bert met deze onderscheiding. 
Wij wensen Bert nog veel sterkte bij zijn ziekte en hopen 
hem en Jeanne het komende springseizoen op de locaties 
te mogen begroeten  
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Eind augustus 2002 organiseerde RTV West in Vlist een 
polsstokmiddag rond het toepasselijke thema “water“. 
Hierbij werd een tijdelijke schans en zandbed gecreëerd. 
Het was een mooie middag waarbij er veel mensen te 
water gingen, maar ook de overkant haalden. Een 
voorbeeld is Theo van Kooten die toen aan deze sport 
verslaafd is geraakt. 
Dankzij het succes van de demonstratie is het stille 
verlangen omgezet in een serieuze vraag: 
Kan polsstokclub ‘de Vlist’ weer herrijzen? 
Bij deze vraag is de oprichtingscommissie ontstaan, 
dankzij deze commissie is de vereniging weer heropgericht 
op 17 juni 2003 in de Vlisterstee.  
We hebben dus een vereniging met een bestuur maar nog 
geen accommodatie waarop we kunnen springen. Nu 
beschikt de maatschap Van Eijk tegenwoordig toevallig 
over wat stukjes weiland aan de Oost-Vlisterdijk 
waartussen een brede maar toch ook modderige sloot met 
water ligt, waar vroeger ... Precies, ja: een historisch 
plekje!  
 
Maar daar moet nog wat aan verbouwd worden met 
daaraan een prijskaartje. We zochten naar subsidies voor 
de verbouwing en we vonden er o.a. een in Leader+. 
Leader+ is een Europese regeling die 
plattelandsontwikkeling wil stimuleren. Het gaat om de 
sociale en economische vitaliteit van het landelijke gebied. 
We dienden de aanvraag in en keken naar wat we nog 
meer nodig hadden.  
We willen bouwen, dus een bouwvergunning bij de 
gemeente en we gaan over water springen van het 



 11

Hoogheemraadschap/waterschap, waar ook vergunning 
voor nodig is. 
Het is fijn om te weten dan Leader+ en de gemeente 
achter ons staan, nu het waterschap nog. 
We hebben diverse malen afwijzingen gekregen omdat: 

- ze bang waren dat ze het water niet goed konden 
uitbaggeren.  

- het water te breed zou worden.  
- de schansen te ver in het water zou staan. 
- de banden zouden uitlogen in het water.  

Maar polsstokclub ‘de Vlist’ geeft niet op! Met 
doorzettingsvermogen, geduld en voldoende argumentatie 
hebben we de vergunning binnengehaald in augustus 
2005.  
 

Op naar oud-springer/aannemer John Kruiswijk. En 
eindelijk in februari 2006 wordt er gebouwd! 
Als eerste werd het stukje water drooggelegd om de 
bagger te verwijderen en de bakken en beschoeiing te 
plaatsen. Er lag echter zoveel bagger dat werd verwijderd  
waardoor de dam het begaf, oftewel het stond weer vol    
     met water. Een nieuwe dam werd geplaatst maar het  
                    water sijpelde erdoor, weer vol met water!  
                          Geloof me, Kruiswijk heeft nu een dam  

           geplaatst, daar is de 
               afsluitdijk niks bij! 
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Goed, het water is 
gedempt, ze 
kunnen aan het 
werk……… Begint 
het dagen achter 
elkaar te wateren 
(lees regenen) 
waardoor alles 
drijfnat is zodat de 
kranen zich 
nauwelijks meer in 
de modder (lees veen met water) kunnen verplaatsten. 
Mijn ogen stonden vol met water van ongeloof, maar als 
ik deze 100 ml al geeneens kan bedwingen, laat staan de 
100M³ water.  
 

Binnenkort springen we over het water kijkende naar de 
rivier De Vlist en kunnen genieten van het feit dat het 
(eindelijk ondanks als dat ge-water op de verkeerde 
momenten) weer mogelijk is om te kunnen springen bij 
polsstokclub ‘de Vlist’! 
 

Ik heb zitten surfen op het www. (world wide water), ik 
kon helaas niet het telefoonnummer vinden van onze 
watermanager Willem Alexander. Vervolgens fietste ik 
langs het schitterende veenriviertje De Vlist, dat stroomt 
van Schoonhoven naar Haastrecht en dat door zijn natuur- 
en landschapsschoon een landelijke bekendheid geniet. En 
langs dat water fietsende besefte ik dat de omgeving ook 
wel erg mooi is ondanks al dat water.  
 

Vlist en water horen bij elkaar, ook als het niet uitkomt! 
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Jong 
Voorzitter Polsstokclub ‘de Vlist’ 
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De doorgeschoven pen  

 
Hallo, 
 

Ik ben Laurens de Bruijn,ik ben 12 jaar, woon in Lopik en zit 
nu ongeveer 2 jaar op polsstokvereniging Jaarsveld. 
Ik zit nu in groep 8 op de basisschool in Jaarsveld. 
Volgend jaar ga ik naar de Driestar in Gouda, omdat ze daar 
de opleiding voor timmerman hebben. 
Nu spring ik nog op de jeugdschans,maar ik hoop dat ik 
volgend seizoen op de grote schans mag gaan springen. 
Ik heb al een paar keer op de grote schans gesprongen, bij 
het N.F.M. haalde ik 8.88 m. 
Mijn p.r. op de jeugdschans is 7.51 m. 
Ik ben 11 februari naar Zwaagwesteinde geweest in 
Friesland, daar was een indoorschans, maar daar mocht ik 
nog niet op,dus heb ik in het zand geoefend. Dit ging best wel 
goed. Het was erg gezellig en leuk. 
Naast polsstokverspringen bespeel ik een saxofoon, ik heb 
elke week les en soms een voorspeelmiddag. Op woensdag 
middag doe ik ook nog de streekkranten bezorgen op de 
Lekdijk. In mijn vrije tijd hou ik er van om dingen van hout te 
maken.  
 

Ik geef de pen door aan Wouter de Jong, omdat….. ja dat 
weet ik eigenlijk ook niet. Gewoon omdat we altijd met hem 
kunnen lachen!! Hij kan vast ook een leuk verhaaltje 
schrijven. 
 

Groeten van Laurens de Bruijn. 
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Familieberichten 

 
De afgelopen periode is de polsstokfamilie weer uitgebreid 

 
Dankbaar en blij  

ontvingen wij uit Gods Hand 
onze dochter en zusje 

 

Julia Roosmarijn 
 

6 januari 2006 
Martijn, Aveliene en Thijmen Kool 

Watermuntplein 23 
3417 RE  Montfoort 

 
 

Met z’n drieën was het fijn, 
Maar met z’n vieren zal het  

nog mooier zijn. 
Vier jaar ben ik alleen geweest 
Maar nu heb ik een broertje,  

het is feest! 
 

Intens gelukkig en dankbaar zijn 
wij met de geboorte van onze 

zoon en mijn broertje 
 

Wessel Florus Cornelis 
 

23 januari 2006 
Kees, Miranda en Tessa van Rossum 

Lakerveld 45 
4128 LE  Lexmond 
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 Demonstraties en Clinics. 
 

Al jaren verzorgt de PBH demonstraties en clinics.  
Een demonstratie gebeurt op locatie tijdens bijv. 
dorpsfeesten. We gaan dan met een groep van 
ongeveer 6-8 springers naar die plaats waar de 
organisatie, met onze aanwijzingen, een 
aanloopplankier en een landingsgebied heeft 
aangelegd. Wij als demonteam verzorgen de spring- 
en meetmaterialen, doen onze sport voor, begeleiden 
de plaatselijke springer, verzorgen het meten en 

geven 
commentaar. 
Naast het 
plezier dat het 
demoteam 
beleeft levert 
zo’n 
demonstratie 
ook wat geld 
op voor onze 
bond. 

 
 
 
Theo springt 
over de 
gracht tijdens  
demonstratie  
Leids Ontzet 
03 okt 2005 
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Clinics worden door verenigingen gegeven op de eigen 
polsstokaccommodatie. Diverse groepen, zoals 
verjaardagsfeestjes, vrijgezellenparty’s en gewoon 
vriendenclubs gaan met elkaar de uitdaging aan om de 
waterhindernis met de polsstok te bedwingen. In een 
clinic van ongeveer 2 uur worden deze mensen via de 
bekende polsstokoefeningen geleerd hoe ze een sprong 
met de polsstok moeten maken. Ook deze clinics 
leveren geld op, wat in principe voor de clubkas 
bestemd is. Zoals je zult begrijpen zijn hier vrijwilligers 
voor nodig, mensen met voldoende polsstokervaring om 
de deelnemers op een verantwoorde manier te leren 
polsstokverspringen. Wil je meehelpen met de 
schansclinics, vraag dan om meer informatie bij je 
afdelingsbestuur.  
 

Voor de demonstraties op locatie gelden een paar 
andere regels: ten eerste is de minimumleeftijd om 
(individueel) mee te gaan met deze demo’s 16 jaar. 
Deze regel voeren we dit jaar in, omdat we de 
organisaties aangeven dat de deelnemers in principe 
niet jonger mogen zijn dan 16 en dan kunnen ze zelf 
ook niet met jongere springers aankomen. Ook zullen 
we dit jaar iets meer op het alcoholgebruik op en rond 
de demoschans letten. We willen onze sport als sport 
brengen en we zullen dus het openbaar drinken moeten 
beperken.  
 

Ondanks deze regeltjes zal het plezier en de 
gezelligheid voorop staan. Wil je dus dit jaar meegaan 
met de demo’s, stuur dan even een mailtje met o.a. je 
(mobiele) telefoonnummer en je e-mail adres naar: 
eelco.tigchelaar@pbholland.com, dan zul je regelmatig 
een nieuwsbrief krijgen met info over de demo’s en het 
demonstreren van onze sport. 

Eelco Tigchelaar.
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Nieuws van de sponsorcommissie 
 

Als de springende leden in deze wintermaanden in 
polsstokrust zijn, is het juist een drukke tijd voor 
onze commissies en besturen. Het afgelopen seizoen 
wordt geëvalueerd en er moeten plannen en 
afspraken worden gemaakt voor het komende 
seizoen. 
 
Door de sponsorcommissie zijn eind november de 
adverteerders van de Polshoogte en vanaf januari de 
overige sponsoren benaderd met de vraag of ze hun 
sponsoring willen verlengen. Ook zijn er nieuwe 
sponsoren gezocht en gevonden! 
 
Hydron is ook komend seizoen, als grote subsponsor, 
met o.a. de Hydronboog aanwezig bij 4 speciale 
wedstrijden in Jaarsveld, Polsbroekerdam en 
Linschoten.  
 
ACE koeriers en Hydron staan met een banner op 
onze website, Van Vliet Caravans volgt, even 
aanklikken en je komt direct op hun eigen website.  
 
Jeva metaalbewerking uit Lopik heeft ook komend 
seizoen een mooi bedrag toegezegd, en de springers 
krijgen ook weer bidons van Viteau Watercoolers uit 
Oudewater.  
 
Veehandel Tom Spruit sponsort voor het 3e seizoen de 
wedstrijdkalenders. 
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In deze Polshoogte staat een advertentie van Van 
Galen Schilders- en Afwerkingsbedrijf uit 
Polsbroekerdam, tevens komt dit bedrijf 
met een reclamebord bovenop de polsstokwagen, 
tussen de reclameborden van Van Beusekom en 
Terberg.  
 
Er komen naast het reclamebord van Hydron aan de 
zijkant van de polsstokwagen nieuwe borden van SBB 
uit Lopik en Van Krimpen Loodgietersbedrijf uit 
Montfoort. 
 
Bijna alle adverteerders van Polshoogte hebben het 
contract verlengd, nieuw zijn The Readshop en 
cadeauwinkel de Snuisterije in IJsselstein, 2 gezellige 
winkels waar service hoog in het vaandel staat en 
waar u zeker eens een keer binnen moet lopen.  
 
Overigens staan al onze sponsoren vermeld op de 
sponsorpagina van onze website. Neem daar ook eens 
een kijkje om te zien welke bedrijven onze sport een 
warm hart toedragen. 
 
Het laatste nieuws is dat we nog in gesprek zijn met 
de Rabobank Lopikerwaard. In de volgende 
Polshoogte hopen we daar meer over te kunnen 
vertellen. 
 
Met vriendelijke groet,   
Arja Helmes  
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 Vrijwilligers gevraagd 
 

Dit seizoen worden ruim 20 
wedstrijden polsstokverspringen 
georganiseerd door de 4 verenigingen van Polsstokbond 
Holland. 

Dit betekent ook dat we op iedere wedstrijddag zo’n 20 
vrijwilligers nodig hebben om de wedstrijden goed te 
kunnen organiseren. 

Verder worden bij de ondersteunende commissies nog 
vrijwilligers gevraagd voor diverse taken.  

Wij willen daarom ook u als ouder en/of verzorger van 
onze (jeugd)leden of als vriend of vriendin van het 
Polsstokverspringen vragen of u bereid bent om één of 
meerdere keren te helpen bij ‘uw’ vereniging, zodat de 
taken verdeeld kunnen worden en niet iedere keer een 
beroep op dezelfde mensen wordt gedaan.  

Graag ontvangen we z.s.m. dit antwoordformulier 
ingevuld retour. U kunt dit formulier uit deze Polshoogte 
halen, en dubbelgevouwen en dichtgeplakt (of in een 
envelop doen) opsturen naar het adres op de achterzijde 
van dit formulier  

Wij zullen ervoor zorgen dat dit formulier terechtkomt bij 
de juiste commissie of vereniging. 

Als u verschillende data heeft ingevuld, dan betekent dit 
niet dat u op al deze dagen wordt gevraagd. Als er 
voldoende vrijwilligers zijn, dan wordt er misschien maar 
één keer een beroep op u gedaan. Als u wel wordt 
ingedeeld, houd er dan rekening mee dat u ongeveer een 
half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig moet 
zijn. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking!!!! 
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Ik wil mij opgeven als vrijwilliger/ik kan helaas niet helpen 
(doorstrepen wat niet van toepassing is)  

Naam    ________tel nr_______ ___ 

Adres ____     _____ ___ 
Postcode/Woonplaats     ___    ___ 

e-mail adres____________________________________ 

Ik ben geïnteresseerd in één van de volgende taken en wil 
graag nader worden geïnformeerd door de desbetreffende 
commissie. 

 ledenadministratie (computerervaring gewenst). 
 onderhoud website (computerervaring vereist). 
 promotionele activiteiten (o.a. verspreiding c.q.    

delegeren van verspreiden wedstrijdkalenders/flyers, 
helpen in/met promotiekraam). 

 foto’s maken tijdens de wedstrijden tbv website. 
 video (digitaal) opnames maken tbv website 
 benaderen van mogelijke sponsoren en onderhoud 

sponsorcontacten. 
Ik kan/wil tijdens de (speciale) wedstrijddagen helpen met: 

 meten (onder begeleiding van ervaren meter) 
 mikken (grote schans) 
 meten/mikken jeugdschans 
 koffie/frisdrank rondbrengen  
 EHBO (diploma vereist) 
 diverse hand -en spandiensten o.a. terrein klaar maken 

voor de wedstrijden 
 ophangen van posters voor de speciale wedstrijden  
 verstrekken van informatie/vragen aan publiek   
 diverse taken tijdens wedstrijden (parkeerwacht, 

bardienst etc) 
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Op onderstaande kalender kunt u aankruisen op welke data 
u kunt helpen. De vetgedrukte data zijn speciale 
wedstrijden. 
Ook invullen als u al regelmatig wordt gevraagd om te 
helpen bij de diverse wedstrijden. 
 

 X Datum Tijd Plaats Opmerking 

 za 13 mei  14:00 Linschoten  
 za 20 mei  14:00 Vlist Schansopening 
 za 27 mei  14:00 Polsbroekerdam  
 za 03 jun  18:30 Linschoten  
 do 08 jun  19:00 Polsbroekerdam  
 za 10 jun  18:30 Polsbroekerdam Kampioenschap 

Lopikerwaard 
 wo 14 jun   19:00 Jaarsveld  
 za 17 jun   14:00 Jaarsveld Kampioenschap 

Jaarsveld 
 do 22 jun   19:00 Vlist  
 za 24 jun   18:30 Vlist Vlisterbokaal 
 wo 28 jun   19:00 Linschoten  
 Za 01 juli   14:00 Linschoten Tweekamp 
 za 08 jul   14:00 Polsbroekerdam Polsstokdag 
 za 15 jul   14:00 Jaarsveld  
 wo 19 jul   19:00 Vlist  
 za 22 jul   18:30 Vlist  
 do 03 aug  19:00 Polsbroekerdam  
 za 05 aug  14:00 Polsbroekerdam Hollands 

Kampioenschap 
 wo 09 aug  19:00 Linschoten  
 za 12 aug   14:00 Linschoten  
 wo 16 aug  19:00 Jaarsveld  
 di 22 aug   19:00 Jaarsveld  
 za 02 sep   14:00 Jaarsveld  Alleen  
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jeugd + ouders 
          
 
 
    
    

 
 
 

Polsstokbond Holland 
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Rabo Sport Gala 2005 in Woerden 
 
2 Jaar geleden was Jarno Knijff genomineerd voor 
sportjunior van Woerden. Dit werd gehouden in het 
hoofdgebouw Rabobank Woerden. Enkele fans mochten 
met Jarno mee en ik was hier ook bij. Aan het eind van 
vorig seizoen had ik gehoord dat ik door de Polsstokbond 
Holland was opgegeven voor sportjunior van Woerden. 
Mijn reactie was zoiets van: ‘oh, leuk’. Ongeveer twee 
weken voor de Rabo Sport Gala 2005 werd ik gebeld door 
een fotograaf die begon over polsstokverspringen en dat 
hij een foto van me wou maken. Zo gezegd zo gedaan, de 
fotograaf kwam langs om een foto te maken. Toen hij het 
erf opreed was ik wel benieuwd waarom hij midden in de 
winterstop een foto voor polsstokverspringen wou maken. 
Na uitleg dat dit voor het sportgala was, bleek dat de brief 
waarin vermeld werd dat ik genomineerd ben, helemaal 
niet was aangekomen.  
 
Ik was totaal verrast en daar stond ik twee weken later bij 
het Gala. Dit jaar werd de Rabo Sport Gala in de Thijs v/d 
Polshal gehouden. De avond werd gepresenteerd door 
Koert Westerman, sportpresentator bij SBS6. De drie 
genomineerden per categorie moesten afzonderlijk naar 
voren komen en werden voorgesteld. Dan moest je op een 
bepaalde plaats gaan staan en gingen de spotlights 
afwisselend van de een naar de ander. Ik won bij de 
categorie junioren en kreeg daarna een bijzonder beeld, 
dat gemaakt was door Jan Vermaat. Na afloop van het 
Gala werd ik veelvuldig gefeliciteerd. Al met al vond ik het 
een geweldige ervaring zo midden in de winter. 
 
Groeten Jaco 
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Deze NFB Nieuwsflits is ook op groot 
formaat te lezen via onze website. 
Lukt dit niet, of heeft u geen 
computer, dan kunt u deze Nieuwsflits 
opvragen bij Pieter Hielema. 
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Jaarverslag Polsstokbond Holland 2005 
 
Dit verslag bestaat uit 2 delen: 
A. Springseizoen 2005 
B. Jaarverslag PBH-bestuur en commissies 2005 
 
A. Springseizoen 2005   
Januari t/m april: Op 8 januari vindt er het jaarlijkse 
volleybaltoernooi plaats, waarbij tevens de prijzen aan de 
Springer van het Jaar, de Willem Brouwerbokaal, het 
Brouwerplateau en de Wisselbokalen van 2004 worden 
uitgereikt.  
Voor meer informatie: zie jaarverslag Polsstokbond Holland 
2004. 
De jongste (oudste) vereniging van de PBH, Vlist, wint het 
volleybaltoernooi bij de Senioren. 
De grote-schans-springers trainen in maart en april in de 
gymzaal van het Wellantcollege te Montfoort. Voor de 
jeugdschansspringers is er in april op de accommodatie van 
Linschoten gelegenheid tot een voorbereidende training. 
 
Mei t/m juli:  
Jongens t/m 15 jaar: Al snel is duidelijk dat Jan Willem de 
Groot, Kenneth Broos en Corné Spruit de besten zijn en we veel 
mooie sprongen tegemoet kunnen zien. 
Kenneth Broos, de winnaar van de Willem Brouwerbokaal 2004, 
raakt in juni geblesseerd. 
Gustian Roskam komt in juni langzaam in vorm, maar blijft 
daarna zichzelf steeds verbeteren. In de tweede helft van juli 
maakt Jan Willem de Groot, klassementsleider, veel 15 m. 
sprongen. Regelmatig krijgt Jan Willem echter concurrentie van 
Corné Spruit .  
Junioren: Op 21 mei springt Jaco de Groot al 17,80 m. Bij de 
Junioren groeit het aantal deelnemers. Er is zelfs een Junioren 
B groep van 7 personen. Op 4 juni is Gerwin van Vliet de beste 
met 17,63 m, waarmee hij concurrent Jaco de Groot en 
Bastiaan de Bruijn (17,04 m) voor blijft. Op 18 juni gaat Jaco de 



 27

Groot, na een spectaculaire draai om de polsstok, toch recht 
over. Hij realiseert de beste seizoenprestatie en tevens een 
nieuw Nationaal Juniorenrecord: 18,85 m! In juli worden de 
junioren B-springers steeds beter: Tjeerd Kiers en Niels Koetsier 
springen boven de 15 m. en Dennis Snoek zelfs boven de 16 m. 
Jaco de Groot vestigt op 16 juli al een nieuw klassementsrecord 
bij de junioren. 
Dames: Op 21 mei verovert Liesbeth de With verrassend de 
leidertrui bij de Dames. Ook maakt de Friezin Johanna Tinga, 
ex-Nederlandse kampioene, haar eerste sprongen bij de PBH. 
De subtoppers bij de Dames blijken beter dan ooit te springen. 
Margriet Kamphof springt in juli in Linschoten boven de 14 m en 
heeft inmiddels het leiderstricot stevig om de schouders.  
Liesbeth de With springt later nog wel 13,97 m, maar een 
uitschieter kan Margriet niet van haar troon stoten. Ons grootste 
damestalent Wendy Helmes maakt veel fraaie en verre 
sprongen. Ze wint zelfs 2 wedstrijden en eindigt uiteindelijk als 
3e in het klassement. 
Senioren: Eind juni springt Theo van Kooten 18,40 m. en laat 
hij hiermee zien terug te zijn bij de landelijke top. Halverwege juli 
haalt Erik Bos 18,18 m. Theo en Erik winnen veel wedstrijden, 
mede omdat Pieter Verweij en de na een jaar van afwezigheid 
op de schansen teruggekeerde Remco van den Berg 
geblesseerd raken. Ook Bert Jan van Vliet blesseert zich. De 
prestaties van de overige senioren laat, mede door blessures, te 
wensen over. 
 
Jeugdschans: Er zijn veel nieuwe springers, m.n. van 
vereniging Polsbroekerdam. Hierdoor zijn er in het begin van het 
seizoen weinig topsprongen te zien. 
Bij de groep “t/m 9 jaar” zijn Martijn Rietveld, Geert Brokking en 
Martijn van Schaik de besten. Ze komen in juli steeds dichter bij 
de 7 m. In de groep “10 jaar of ouder” springen velen in juli 
boven de 7 m. Enkelen springen zelfs 8 m. of meer. Freek Strien 
wint in juli veel wedstrijden en staat stevig bovenaan in het 
klassement.  
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Tweekamp: Tijdens de Tweekamp, gehouden op 2 juli te 
Buitenpost, wordt door bijna alle PBH-ers goed gesprongen, 
echter de Friezen worden ook nog steeds beter. Het FLB wint 
met 10,76 m verschil. Bij de junioren zijn Gerwin van Vliet (3 
sprongen boven de 17 m) en Cornelis de Bruijn (17,12 m) de 
grote uitblinkers, waardoor de junioren slechts 8 cm verliezen.  
 
NFM: De NFM is de 2e confrontatie met de Friezen. Onze 
toppers waren Erik Bos ( 4e met 17,91 m), Jaco de Groot (2e 
met 18,07 m.), en Jan Willem de Groot (2e met 15,91, dezelfde 
afstand als de winnaar, Jacob Scherjon).  
 
Carbonstokken: In de maand juli komt het bericht dat het FLB 
carbonstokken wil testen, waarvoor de PBH ook uitgenodigd 
wordt. Uiteindelijk gebeurt dit op 3 september in Bergum. De 
ervaringen zijn verschillend: sommigen merken weinig verschil, 
anderen kunnen de stok verder zetten en vinden de 
carbonstokken beter springen, vanwege het lagere gewicht. 
 
Augustus 
Competitie: Dan de allesbeslissende augustusmaand. Theo 
van Kooten springt in Jaarsveld maar liefst 18,49 m. Concurrent 
Erik Bos springt een wedstrijd later 18,00 m. Beide topspringers 
blijven wedstrijden winnen. Jaco de Groot springt constant dikke 
17 m’s springen en Gerwin van Vliet is vaak 2e bij de junioren 
(zelfs met een sprong van 18,28 m.) 
Op 10 augustus springt Jan Willem de Groot 16,88 m in 
Jaarsveld, goed voor een 4e plaats bij de 16-jarigen. Het lijkt een 
goede voorbereiding voor het HK, echter het omgekeerde van 
de regel “op een slechte generale volgt een goede uitvoering” 
blijkt dit keer te gelden. Corné Spruit wint het HK bij de Jongens 
t/m 15 jaar. Theo van Kooten wordt voor de 1e keer Hollands 
Kampioen; Jaco de Groot en Margriet Kamphof prolongeren hun 
titel. Carolien de Groot plaatst zich verrassend voor de finale 
met 13,24 m en Arno Baas springt zijn zoveelste PR. In alle 
groepen zijn er 4 finalisten. Op de jeugdschans is er voor het 
eerst een finale: Geert Brokking en Matthijs van Rooijen winnen 
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met 7,36 m resp. 7,87 m. Op dezelfde dag springt Sjoukje 
Tjalma bij het FK te Winsum een nieuw Nederlands 
Damesrecord, nl. 15,55 m. Op 20 augustus maakt Corné Spruit 
in Linschoten een supersprong: 16,77 m! 
 
NK: Het NK vindt plaats op 27 augustus te Polsbroekerdam, 
voor deze gelegenheid omgedoopt tot “Polsstokkerdam”. Vooraf 
is de vereniging druk met het werven van vrijwilligers en publiek. 
In de week voorafgaand aan het NK valt er veel regen, maar 
tijdens de wedstrijd is het lekker zomerweer. Bij de Senioren 
springt Theo van Kooten heel ver en velen denken dat hij 
hiermee kampioen zal worden. Concurrent Erik Bos, altijd 
scherp op grote wedstrijden, laat Theo echter niet lang genieten 
van dit vooruitzicht en springt al in de voorronde nog verder. Bij 
de Junioren krijgen we een spannende finale te zien, waarin 
Jaco de Groot de winnende afstand neerzet.  
Sjoukje Tjalma wordt geheel volgens de verwachting 
dameskampioen. Liesbeth de With wordt keurig 3e. Bij de 
Jongens lijkt de wedstrijd op een herhaling van de NFM. Jan 
Willem de Groot en Jacob Scherjon staan bovenaan met 
dezelfde afstand. In de finale overtreffen beiden de voorronde-
afstand, maar springt Jacob 4 cm verder dan Jan Willem, die 2e 
wordt. 
 

Uitslag Nederlands Kampioenschap 
27 augustus te Polsbroekerdam 

 
Senioren Afstand Junioren Afstand 
1e Erik Bos 18,73 m 1e Jaco de Groot  18,44 m 
2e Theo van Kooten 18,58 m 2e Hannes Scherjon 18,33 m 
3e Klaas Haanstra 17,78 m 3e Anne Galama 17,24 m 
Dames Afstand Jongens t/m 15 jaar Afstand 
1e Sjoukje Tjalma     14.40 m 1e Jacob Scherjon 16,41 m 
2e Anja Helmholt    14.13 m 2e Jan Willem de Groot 16,37 m 
3e Liesbeth de With   13.32 m 3e Sjoerd Hobma 15,85 m 
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Overig: Tijdens het seizoen komt er een landelijke ranking op de 
website te staan. De beste 15 prestaties van de afgelopen 2 jaar 
bepalen de stand. Junior Jaco de Groot eindigt op een 1e plaats 
van deze ranking.  
Blessures zijn er helaas ook. Lianne van der Wijk, Carola van 
Bemmelen, de vanuit Friesland naar Haarlem verhuisde Johanna 
Tinga, Pieter Verweij en Kenneth Broos raken geblesseerd. Na het 
herstel van een in voorgaande jaren opgelopen blessure, gingen 
Bert Jan van Vliet en Remco van den Berg weer ouderwets goed 
springen, maar helaas kwam er bij beiden een volgende blessure  
In oktober komt de uitslag van een wedstrijd in Japan op de 
website. Gelukkig is men in Japan nog steeds aan het 
polsstokverspringen. 
Op een natte avond in november wordt Jaco de Groot gehuldigd 
als Sportjunior van de gemeente Woerden. Eelco Tigchelaar en 
Liesbeth de With worden genomineerd voor vrijwilliger resp. 
sportvrouw van het Jaar. Tijdens het sportgala van Lopik en 
IJsselstein bleek bij de prijsuitreiking de concurrentie te sterk. Door 
zijn goede prestaties in 2005 wordt Erik Bos in januari 2006 tot 
Sportman van de gemeente Reeuwijk uitgeroepen. 
 
B. Jaarverslag PBH-bestuur en commissies 2005 
Er wordt 7 keer vergaderd door het PBH-bestuur, één keer met de 
leden (ALV) op 24 maart en er is 2 keer een vergadering met de 
verenigingen. In februari is er een overleg over het werven van 
publiek en in oktober is er het gebruikelijke najaarsoverleg met de 
verenigingen. 
 
Bestuursamenstelling: Corrinne Dubbelman wordt op de ALV bij 
acclamatie herkozen.  
Financiën: De kascontrolecommissie en de ALV gaan akkoord 
met de jaarrekening 2004. Na toevoeging van een reservering voor 
vervanging van de geluidsinstallatie en een verhoging voor de te 
verwachten ledenafdracht, gaat de ALV ook akkoord met de 
begroting 2005. 
De ALV gaat, na aanpassing van de contributie voor niet 
springende leden, akkoord met het contributievoorstel van het 
PBH-bestuur. De PBH kampt eind 2005 met enige problemen met 
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de ledenadministratie. De afrekening met de verenigingen zal 
hierdoor vertraagd plaatsvinden. Het meningsverschil met de FLB 
over de Tweekamp 2002 te Jaarsveld wordt bijgelegd. De PBH 
gaat ervan uit dat de gemaakte onkosten voor Montreal 2004 niet 
meer vergoed worden. 
Polshoogte: er komen 4 Polshoogtes uit. Arja Helmes komt de 
redactie versterken. De Polshoogte wordt uitgebracht met een 
mooie kaft in PBH-kleuren. 
Technische zaken: Ondanks de inspanningen van Henry Helmes 
lukt het vooralsnog niet de “aluminium” polsstokken te vervangen. 
In mei heeft het FLB carbonstokken met een lager gewicht dan de 
huidige polsstokken laten ontwikkelen, die ook door PBH-springers 
getest mogen worden. In 2005 blijft het bij het testen van 
carbonstokken. 
In 2005 wordt er gewerkt aan een uniform Wedstrijdreglement. Het 
doel is om een up to date reglement te krijgen, bestaand uit een 
NFB-reglement, aangevuld met een FLB-supplement en een PBH-
supplement. 
Het PBH bestuur wil graag door middel van een formulier de 
springers te laten tekenen dat men springt voor eigen risico. De 
uitvoering laat op zich wachten. Een z.g. aanmeldingsformulier, 
waarop een springer aangeeft wanneer hij/zij springt, komt er wel. 
Dit geeft meer duidelijkheid voor publiek, commentator, 
wedstrijdleider en springers. 
De tijdslimieten zullen strenger gehanteerd worden, meldt de TC 
op de ALV 2005. Tijdens de wedstrijden blijkt dit alleen maar 
positief te zijn: men springt sneller en hierdoor kan men vaker dan 
3 voorrondesprongen maken.  
Ad Knijff verlaat de TC en Henry Helmes neemt het secretariaat 
over. 
Promotie: In 2005 zet de promotiecommissie zich in om meer 
publiek bij de wedstrijden te krijgen. Hiervoor is een mooie cultuur 
aansprekende flyer gemaakt met een foto van Jaco de Groot en de 
agenda van de wedstrijden. In februari is er overleg met de 
verenigingen over het werven van publiek. Er zijn 6 wedstrijden 
waarvoor door de verenigingen extra promotie kan maken, de zgn. 
Speciale Wedstrijden. Er zijn 2 wedstrijden, waar het publiek 
entree betalen moet, tenzij men in het bezit is van een vrijkaartje. 
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Op 4 van de 6 speciale wedstrijden is ook de Hydronboog 
aanwezig. Op de Speciale wedstrijden is er veel meer publiek dan 
op de andere wedstrijden, hetgeen de wedstrijden aantrekkelijker 
maken. 
De eerste Speciale Wedstrijd, tevens de eerste wedstrijd van het 
seizoen 2005, is ook een persdag. Jammer genoeg is de pers niet 
aanwezig maar het levert wel extra persberichten op over 
polsstokverspringen.  
Het PBH-bestuur en de Promotiecommissie stemmen in met de 
nieuwe wedstrijdshirts, die licht afwijkend zijn t.o.v. de vorige serie. 
Sommigen vinden de nieuwe shirts zelfs mooier.  
Er is contact met SBS over TV-uitzendingen over polsstokver-
springen/fierljeppen. De NFB pakt dit verder op. Bij het NK zijn er 
filmploegen van 4 regionale en/of landelijke zenders/omroepen en 
de grootste sportzender van de wereld zendt beelden van het HK 
in Jaarsveld uit. Vele kranten, waaronder de Volkskrant en het AD, 
schrijven over het NK.  
Demo’s: Eelco Tigchelaar neemt de leiding van het demoteam 
over van Teus Eikelenboom, die ongeveer 25 jaar gedaan actief is 
geweest, maar gelukkig wel in het demoteam blijft. Er zijn 6 
externe demo’s. 
Sponsorcie: In 2005 is het helaas niet gelukt om een 
hoofdsponsor te vinden. Hydron is als grote subsponsor prominent 
aanwezig bij de Speciale Wedstrijden. Er worden wel voldoende 
adverteerders gevonden voor Polshoogte.  
Jubilea Vereniging Polsbroekerdam viert haar 25 jarig bestaan. 
Ronald Overbeek is 25 jaar polsstokverspringer. Door de 
jubileumcommissie Winsum is informatie over het polsstokspringen 
in Utrecht/Holland opgevraagd ten behoeve van ‘De grote sprong’, 
het jubileumboek ter gelegenheid van 50 jaar fierljeppen in 
Winsum.  
 
Springer, Talent van het Jaar 2005 en fam. Brouwerplateau.  
Springer van het jaar 2005 / Wisselbokaal:  
De genomineerden zijn Gerwin Van Vliet, Theo van Kooten en 
Liesbeth de With.  
Theo van Kooten wordt gekozen als springer van het jaar 2005. 
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Talent van het jaar 2005 / Willem Brouwerbokaal:  
De genomineerden zijn Corné Spruit, Jan Willem de Groot en 
Wendy Helmes.  
Jan Willem de Groot wordt gekozen als Talent van het Jaar 2005. 
Willem Brouwerplateau:  
De prijs voor het grootste aantal PR-verbeteringen gaat naar Arno 
Baas die zijn PR 7 keer verbeterde. 
 
Bovengenoemde prijzen worden uitgereikt op 7 januari 2006 na 
afloop van het volleybaltoernooi.  
T.a.v. de Springer van het jaar en het Talent van het jaar wordt de 
nominatieprocedure gewijzigd.  
 
Het bestuur, en wij nemen aan dat velen van jullie dit beamen, 
heeft op de valreep van 2005 besloten de Wisselbokaal te 
vernoemen naar iemand die ruim 30 jaar in de Goudse Courant 
over het polsstokverspringen geschreven heeft. Het bestuur vindt 
het een eer om Bert Hertog tot “Lid van verdienste” van de 
vereniging te benoemen en de wisselbokaal voortaan zijn naam te 
geven: de “Bert Hertog” bokaal. 
 
Oprichting Vlist: De PBH tekent een contract met vereniging Vlist, 
waardoor de PBH, onder voorwaarden, garant staat voor het 
betalen van de pacht. Hiervoor is op de ALV 2004 al toestemming 
verleend. In het najaar valt het definitieve besluit: in januari 2006 
gaat Vlist een accomodatie bouwen. 
 
NFB en FLB-zaken: Op 5 februari is er een hernieuwd overleg 
tussen de PBH en het FLB te Emmeloord. De besturen van beide 
bonden houden er een positief gevoel aan over. N.a.v. kritische 
opmerkingen over het functioneren van de NFB besluit het NFB-
bestuur in mei unaniem af te treden. De verenigingen binnen de 
PBH en het FLB stelt men hiervan op de hoogte. In juli wordt er 
een voorlopig NFB-bestuur benoemd, waardoor de Tweekamp en 
het NK door kunnen gaan. Dit bestuur bestaat uit Erik Bos en 
Pieter Hielema (namens PBH) en Sjors Eiling en Jelle Roorda 
(namens FLB). In oktober worden Henry Helmes 
(Polsbroekerdam), Gerard Hack (Linschoten) en Bert Koetsier 
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(Jaarsveld) benoemd als PBH-vertegenwoordigers in de ledenraad 
van de NFB. 
 
Jeugdschans: De springers zonder licentie gaan in februari 
zwemmen in Nieuwegein. Tijdens het HK is er ook finalespringen 
op de jeugdschans. Op de ALV 2005 wordt besloten dat er 
voortaan 2 groepen komen, nl “Jeugd t/m 9 jaar” en “Jeugd van 10 
jaar of ouder” 
NK: mede door de uitslag en het in grote getale opgekomen 
publiek was dit het sportieve hoogtepunt van het jaar. Ook waren 
er diverse teams om Tv-opnamen te maken, o.a. RTV Utrecht en 
RTL Nieuws, die beelden van het NK op TV lieten zien. Nogmaals 
de complimenten voor Polsbroekerdam voor de organisatie. 
 
Groei: Een van onze doelstellingen is de groei van het aantal 
springers. Het aantal springers is in 2005 wederom gegroeid, zoals 
te zien in onderstaande tabel (tussen haakjes de cijfers van 2004): 
 
 

  Senioren Junioren Jongens Dames Jeugdschans
 

aantal deelnemers 16 (13) 16 (13) 25 (27) 19 (16) 58 (45) 
aantal met volledig 
klassement (= 7afst.) 

 
12 (13) 

 
15 (11) 

 
21 (25) 

 
14 (13) 

 
35 (21) 

 
Vooruitblik naar 2006:  
- Een goed functionerende NFB  
- Het op elkaar afstemmen en verbeteren van de   

Wedstrijdreglementen van NFB, PBH en FLB. 
- Tenues tijdig te koop aanbieden aan springers 
- Doorgaan met de in 2005 geformuleerde doelen:  
 1. een goede samenwerking met FLB en NFB, 
 2. de promotie van onze sport en van de PBH verder 

verbeteren, 
 3. uitbreiding van meer springers,vrijwilligers en meer 

publiek, 
 4. de opening van de nieuwe accommodatie in Vlist 
 5. professionalisering van het polsstokverspringen o.a. door 

regelgeving 
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Attentie!         Fantastische Aanbieding! 
 
 
Beste ljeppers, 
bestuurders, 
fierljepfreonen en 
vrijwilligers van toen 
en nu, 
 
Over 50 jaar 
fierljeppen in 
Friesland zou je een 
boek kunnen 
schrijven. Dat is ook 
daadwerkelijk 
gebeurd. Op 20 mei 
2006 verschijnt een 
fraai jubileumboek 
“De Grote Sprong”, 
dat door Klaas 
Jansma i.s.m. het 
FLB geschreven is. 
Het wordt uitgegeven bij PENN in Leeuwarden. 
Het is een eigentijds boek, op ongeveer A4-formaat, 
royaal geïllustreerd met veel foto’s en het is interessant 
voor zowel insiders, fierljeppers als toeschouwers. Het 
historische verhaal van 50 jaar fierljeppen is verweven 
met sportief-technische en sociaal-culturele aspecten, 
waarin beleving en sfeer centraal staan. 
 
PENN is inmiddels gestart met de voorverkoop van het 
boek aan bedrijven die een relatie hebben met het 
fierljeppen. Na 20 mei zal het boek ook in de boekhandel 
verkrijgbaar zijn. Het boek wordt door PENN aangeboden 
à € 19,50 per exemplaar.  
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Afgesproken is dat het FLB, als partner van PENN, dit boek 
voor slechts € 15,00 per exemplaar aan de eigen 
achterban, dus jullie kan c.q. mag aanbieden.  
Vanzelfsprekend is hierbij doorverkoop aan derden, ofwel 
handel met een commercieel doel niet toegestaan. Wij 
vertrouwen op jullie medewerking in deze. 
 
Het FLB heeft de afdelingen inmiddels verzocht bij de 
verkoop behulpzaam te willen zijn, in de zin dat je bij een 
vast contactpersoon alvast een boek kunt bestellen.  
 
Na 20 mei kun je op een nader te bepalen dag en tijdstip 
het (de) bestelde boek(-en) ophalen. Je dient contant te 
betalen. 
Verder zal het boek in ieder geval verkrijgbaar zijn bij de 
familie Scherjon in Noardburgum tijdens de openingstijden 
van de tentoonstelling en te Winsum bij het FK en de 
jubileumwedstrijd. 
 
Wacht niet te lang met bestellen, ook voor familie, 
vrienden, buren en andere bekenden, want op = op! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jelle Roorda, namens het HB. 
 
Aanvullende informatie voor alle springers, leden 
belangstellenden en vrienden van Polsstokbond Holland. 
In dit jubileumboek is natuurlijk ook het e.e.a. 
opgenomen over het polsstokverspringen in ‘Holland’. 
Het boek is vanaf heden te bestellen bij onze 
contactpersoon: 
 
Lianne van der Wijk, tel. 06-11406701  
email: lietje_vdwijk@hotmail.com 
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Ehj, 
 

Mij is gevraagd of ik wat wilde schrijven voor in de Polshoogte 
omdat ik het Willem Brouwer Plateau heb gewonnen. 

Ik heb die gewonnen omdat ik de meeste PR’s had gesprongen in 
het vorige seizoen. Ik had er 7 gesprongen. Het seizoen begon ik 

met 11.02 meter en het eindigde met 12.35 meter. Ik had zelfs 
een reeks van 4 wedstrijden waarin ik een PR sprong. Aan het 

eind van het 
seizoen werd het 

nog spannend 
omdat ik geen 

NK mocht 
springen en 
sommige 

kanshebbers dat 
wel mochten. 
Gelukkig voor 

mij sprongen ze 
daar geen PR. 

 
Het was mijn 1ste hele seizoen op de grote schans. Ik had al wel 

een half seizoen gesprongen in het jaar ervoor. 
 

Komend seizoen ga ik proberen de 14 meter te halen. Ik heb 
12.35 gesprongen dus ik moet me goed verbeteren maar ik ben 

al wel gegroeid dus… 
Misschien dat ik als ik een paar keer 13 of 14 meter heb 

gesprongen nog wel mee mag doen met een grote wedstrijd 
tegen de Friezen. Dat lijkt me erg leuk. 

 
Groetjes Arno 
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Uitnodiging 
Zwemmen met alle springers van de jeugdschans 

 
Ben jij een springer of springster van de jeugdschans 

Heb jij nog geen licentie voor de grote schans 
Ben jij lid van polsstokclub  

Jaarsveld, Linschoten, Polsbroekerdam of Vlist. 
Dan is er goed nieuws voor jou!!! 

 
We gaan op 8 april van 13.30-16.30 uur 

met alle jeugdspring(st)ers van onze polsstokbond 
zwemmen in zwembad Merwestein in Nieuwegein. 

Voor 2 euro heb je een super gezellige  
en sportieve middag.  

Dus geef je op, doe dit vóór 2 april. 
Je kunt je opgeven door te bellen met de  

contactpersoon van jouw vereniging.  
De contactpersoon gaat zelf ook mee met zwemmen 

en zal dan het symbolische bedrag  
van 2 euro innemen. 

 
De contactpersonen zijn: 

Jaarsveld      Teus Eikelenboom      0348-552450 
Linschoten           Margriet Kamphof      06-53577870 
Polsbroekerdam        Mieke Baars     0182-309891 
Vlist             Carla Bos            06-53585342 

 
Tijdens het zwemmen krijg je van de vereniging nog 

wat lekkers, het is dus niet de bedoeling dat jullie 
daar chips, koek en of snoep gaan kopen. 

 
Bel ons vóór 2 april! 

Teus, Margriet, Mieke en Carla 
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Een jonge arbeider stapt met knikkende knieën 
het kantoor van de directeur binnen:  

Baas zou ik alstublieft, indien het m-mogelijk is,  
v-vrijdag vrij kunnen krijgen?  

WAT? WAAROM? Brult de baas.  
Euh.wel…ik t-trouw vrijdag en mijn v-vrouw zou het  

l-leuk vinden als ik erbij kon zijn. 
 

Leentje van drie jaar komt thuis van de kleuterschool: Mama, 
mama ik kan mijn vingers tellen. nou laat eens horen : een 

vinger, een vinger, een vinger en een duim. 
 

Wie kent het verschil tussen een zwaluw en een papegaai?  
vraagt de meester.  

Ik, meester! Roept Gijsje. 
 Een zwaluw moet zijn weg alleen vinden 

en een papegaai kan het vragen. 
 

Een kikker gaat naar een waarzegster en krijgt te horen:  
Je zult binnenkort een knappe jonge vrouw leren kennen die 
alles over je te weten wil komen. De kikker zegt: fantastisch! 

Waar zal ik haar ontmoeten, op een feestje of zo? 
Nee, antwoord de waarzegster, in een biologielokaal. 

 

Sjakie heeft zijn eerste uur Engels erop zitten.  
Thuisgekomen vertelt hij trots: 

Ik kan nu al ‘alstublieft’, ‘dankuwel’ en  
‘goedemorgen’ in het Engels zeggen. 

Dat is erg knap, antwoord zijn moeder, want tot  
dusver kon je dat niet eens in het Nederlands.
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Maak je eigen tangram 

De Tangram-puzzel is een van de bekendste legpuzzels. Hij bestaat 
uit zeven geometrische vormen, welke Tan's worden genoemd (een 
vierkant, een parallellogram en vijf driehoeken). Het is de bedoeling 
dat met deze zeven stukken bepaalde vormen gelegd worden. Dit 
kan vaak moeilijker zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. 

Aan het begin van de negentiende eeuw werd de Tangram-puzzel in 
Amerika en Europa uit China geïntroduceerd. Er zijn vele figuren 
mogelijk. Er zijn boeken waar maar liefst 600 verschillende figuren in 
staan. Hieronder staan vier voorbeelden. 

  Als je de Tangram-puzzel wilt 
maken, kopieer dan het schema hierboven op een stuk triplex, karton 
of een ander materiaal. Zaag of knip daarna de stukken uit over de 
lichtere stippellijnen. Om de puzzel mooi af te werken kun je hem 
schilderen of lakken
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Vul de cijfers 1-6 in, zodat in ieder vak,
iedere regel en iedere kolom 
elk nummer 1x voorkomt. 

Bonus: Welk nummer staat in 
de cirkel: 2 of 4? 


