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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 Vacant  
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, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 
Lid, sponsorzaken, promotie Pieter Hielema 0346-240211 
Technische Commissie  

Voorzitter, overleg bestuur Teus Eikelenboom 0348-552450 
Secretaris, WL, overleg NFB en FLB Henry Helmes 06-12235709 
Coördinator WL, WL  Ad Knijff 0348-402086 
Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 
Wedstrijdleider Bastiaan de Leeuw 0348-451244 
Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 
Wedstrijdleider Bert Koetsier 0182-610925 
Wedstrijdleider Tino Leliveld 0172-651202 
Wedstrijdleider Gerrit Eikelenboom 0348-453015 
Jeugdschans Ben van Schaik 0348-451949 
Chauffeur Ben Groothedde 0348-552691 
Chauffeur Bastiaan de Bruin 0348-553313 
Promotie Commissie  

Website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 
Vergaderingen, meldpunt demo’s Eelco Tigchelaar 0348-552348 
Lid, huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 
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  

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

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 
Opmaak Arja Helmes 030-6887108 
Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 
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Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris grote schans Erik Bos 0348-500750 
Wedstrijdsecretaris jeugd Bertjan van Vliet 0348-431494 
Ledenadministratie Joke de With  0348-451264 
doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 

Van de redactie 
 

De eerste Polshoogte van 2007 ligt hier weer voor u/jullie. 
Allereerst is deze maart editie natuurlijk gevuld met de uitnodiging 
van de jaarvergadering en het jaarverslag. Er waren op het laatste 
moment nog een paar wijzingen op de wedstrijdkalender, daarom 
staat de kalender dit keer op de laatste bladzijde afgedrukt. 
 

Daarnaast is er in deze Polshoogte weer van alles te lezen: Een 
uitbreiding van de polsstokfamilie Eikelenboom, het jaarlijkse 
volleybaltoernooi wat voor 2 leden een verrassend slot had, een 
oproep voor vrijwilligers en nog veel meer.  
 

Een aantal springers is al weer fanatiek met de indoortraining 
begonnen, het zal best wel weer heel gezellig zijn, maar de 
spierballen groeien en de buikjes slinken, en als op 19 mei het 
seizoen begint, dan zijn ze er klaar voor. 
 

Ook de springers van de jeugdschans kunnen gaan trainen……  
in het zwemmen. De uitnodiging staat in de jeugdhoek en de 
redactie verwacht van jullie wel een smeuïg verslag van deze 
middag.  
 

Fijke den Hartogh is inmiddels gestopt als lid van de redactie, we 
willen haar bij deze nog bedanken voor al haar inzet om iets moois 
te maken van alle Polshoogtes die ze gedurende een aantal jaren 
heeft gemaakt. 
  

De volgende Polshoogte komt uit in mei en daarin word je ‘op de 
hoogte’ gebracht van allerlei wedstrijdgegevens voor het komende 
seizoen. Kopij daarvoor kan via e-mail worden gestuurd naar: 
hahelmes@kabelfoon.nl. 
 

Uiterste inlever datum volgende Polshoogte: 26 april 2007 
De volgende editie komt uit: rond 6 mei 2007 
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Van het PBH bestuur 
 

De tijd gaat snel. Amper zijn we bekomen van het wel heel 
bijzondere seizoen 2006 of het nieuwe seizoen staat al weer voor 
de deur. Te beginnen met de eerste wedstrijd over ruim 2 
maanden op 19 mei in Linschoten. Via de Tweekamp, het NFM, het 
Hollands Kampioenschap en enkele speciale wedstrijden werken 
we toe naar de grote finale “het Nederlands Kampioenschap op 25 
augustus in Vlist”. Polsstokclub de Vlist is natuurlijk al heel druk 
bezig met alle voorbereidingen die aan de organisatie van zo’n 
grote wedstrijd vooraf gaan. Voor deze wedstrijd is naast een 
aantal belangrijke lokale sponsoren ook een hoofdsponsor 
gevonden, nl AB Zuid-Holland. Het persbericht wat hierover is 
uitgegeven, staat verderop in deze Polshoogte. 
 

Vorig seizoen is op 30 december afgesloten met het traditionele 
volleybaltoernooi. Hieraan deden een recordaantal van maar liefst 
18 teams mee, waaronder een aantal jeugdteams en zelfs een 
persteam. Uiteindelijk won het 1e team van Linschoten.  
Het bestuur onderzoekt nu of het mogelijk is om onze 
jaarafsluiting te verplaatsen naar een sportzaal met drie velden. 
 

Na het volleybaltoernooi zijn er zoals elk jaar weer flink wat 
prijzen uitgedeeld aan de uitblinkers van het vorige seizoen. 
Bijzondere aandacht was er ook voor twee nieuwe Leden van 
Verdienste, waarover ook verderop in deze Polshoogte een verslag 
staat geschreven. 
 

Dinsdag 20 maart 2007 wordt de Algemene Ledenvergadering in 
Polsbroekerdam gehouden. Zie hiervoor de uitnodiging en agenda 
op de volgende bladzijden in deze Polshoogte. We rekenen ook dit 
jaar weer op veel leden op deze jaarvergadering.  
 

Vrijwilligers zijn voor onze sport van onschatbare waarde. Zonder 
vrijwilligers kunnen we geen wedstrijd organiseren. Er staat een 
formulier midden in deze Polshoogte, waarop diverse taken staan 
ingevuld. Er staat vast wel iets bij waarmee u de vereniging kunt 
helpen. We zouden u vriendelijk willen vragen dit formulier in te 
leveren bij één van de contactpersonen.  
 

Met vriendelijke groet, 
Het PBH bestuur 
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UITNODIGING 
 

Lopik, 21 februari 2007  
 

Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 
 

Het PBH-bestuur nodigt u/jullie hierbij uit voor de 
Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). 

Deze wordt gehouden 
op dinsdag 20 maart 2007 

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

 
 

AGENDA 
ALGEMENE VERGADERING POLSSTOKBOND HOLLAND   

20 maart 2007 
 

1.  Opening en mededelingen 
 

2.  Vaststelling notulen  
       Algemene Ledenvergadering 23 maart 2006  

 (zie Polshoogte van mei 2006 of op de website)  
 

3. Jaarverslag secretaris 2006 
       (zie deze Polshoogte vanaf pag. 21)      
      
 4.  Financiële zaken 

a. Jaarrekening 2006  
b. Begroting 2007   
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4.   Kascontrolecommissie  
 a. Verslag Kascontrolecie 

b. Benoeming nieuw lid Kascontrolecie 
 

5.   Vaststellen contributie 2007 
                        Voorstel 2007:  In 2006: 

Springers jeugdschans (zonder lic. grote schans) € 10,00    ( 9,00) 
Springers grote schans t.m. 15 jaar         € 22,50   (22,50) 
Springers grote schans vanaf 16 jaar            € 30,00   (28,50) 
Niet-springende leden (vrijwilligers)              € 10,00   (12,00) 

    
6.   Nieuws van/voor de Verenigingen 

 
7.   Bestuursverkiezing  

  a. Aftredend en herkiesbaar: Arja Helmes 
 b. Aftredend en niet herkiesbaar: Werner Kamphof 
         Voorstel van het bestuur: Bert Jan van Vliet 
 

(Tegen-)kandidaten kunnen zich melden bij de vice-
voorzitter (Erik Bos) of de secretaris (Leo Roskam) tot 
uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering  
 

8.   Benoeming erelid 
 

9.   Technische zaken 
 

10. Promotiezaken 
 

11. Sponsorzaken 
 

12. Contact met NFB en FLB 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
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Familiebericht 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoera, ik heb een zusje, 
 

Haar naam is 
 

Femke 
 

3 januari 2007 
 

Gerrit, Sabine en Tessa Eikelenboom 
Jan Kooiweg 1, 3411 ER  Lopik 

0348 – 453015 
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Ronald Overbeek en Arie de Jong 
 ‘Lid van Verdienste’ 

 
Na het volleybaltoernooi op 30 december 2006 zouden zoals 
gebruikelijk de prijzen worden uitgereikt en bekend worden 
gemaakt wie van de genomineerden verkozen zou worden tot 
talent of springer van het jaar. 
Tijdens deze avond ging er echter eerst nog iets vooraf. 
 

Ronald Overbeek en Arie de Jong waren nietsvermoedend 
aanwezig op deze avond en werden compleet verrast met de 
benoeming tot ‘Lid van Verdienste van de Polsstokbond 
Holland’. Ze kregen beiden een mooie oorkonde en de 
gebruikelijke bos bloemen overhandigd.  
 
Er waren 2 redenen om Ronald Overbeek deze onderscheiding 
te geven: Ten eerste heeft hij 9 jaar bestuurswerk gedaan voor 
de PBH en ten tweede heeft Ronald 25 seizoenen gesprongen. 
Hieronder volgt een samenvatting van de verdiensten van 
Ronald: 
 
Als bestuurslid: In 1997 kwam Ronald in het PBH-bestuur. 
Toen waren het moeilijke tijden: een teruglopend aantal 
accommodaties en steeds minder springers. Het toenmalige 
bestuur heeft toen van alles geprobeerd om onze sport te 
behouden weer te laten groeien. De jeugdwedstrijden bleken 
een gouden greep. Ronald dacht in het bestuur vooral mee over 
technische zaken.   
Ook verzorgt bij al jaren het 
onderhoud van de polsstok-
bus en is hij actief bij zijn 
vereniging Polsbroekerdam. 
Topjes maken deed hij ook 
zelf. Met zijn topje is in 1991 
de legendarische 19,40 
gesprongen. 
Ook was Ronald vaak op pad 
met het demoteam van de 
PBH. 
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Als springer: Ronald begon in 1980 met polsstokverspringen en 
in 1982 werd hij al 3e in het klassement bij de jongens. Het 
waren de tijden van Aart de With en Jaap den Boer, Marjan de 
Groot, Janny Schoenmaker en Arja (Helmes) van Vliet. 
Zijn karakteristieke klimtechniek is al die jaren hetzelfde 
gebleven. 
In 1983 en 1984 sprong hij in de gele trui, de leiderstrui bij de 
jongens, en in 1984 won hij 15 wedstrijden en werd hij 
Kampioen van Zuid Holland en Utrecht. Al die jaren daarna 
behoorde Ronald tot de toppers. Bij de junioren streed hij met 
Lambert Groothedde om de hoogste prijzen. In 1987 behoorde 
hij bij de topfavorieten, en werd 2e bij het NK, slechts 6 cm 
achter winnaar Herman Stigter en 2 cm voor de nrs 3 en 4. 
Bij de senioren stond Ronald altijd hoog in het klassement en 
had hij vele 16 en 17 metersprongen.  
De statistieken voor ‘aantal sprongen’, ‘aantal wedstrijden’ en 
‘afstanden opgeteld’ bevestigen dit: Ronald staat in de top 3 
aller tijden. Ook op de Tweekampen was hij altijd van de partij 
met vaak goede resultaten. Zijn laatste Tweekampbijdrage in 
Buitenpost met een ruime 17 meter sprong ligt nog vers in het 
geheugen.  
Sportieve hoogtepunten waren voor hem de 46 dagtitels, 
waaronder 4x kampioen van Zuid Holland en Utrecht (HK) en 
plaatsing voor diverse finales van het NK en het NFM. 

 
 
Teus Eikelenboom nam 
het woord om Arie de 
Jong te bedanken voor 
al zijn jaren bij de TC. 
 
Hierna volgt een 
samenvatting van  
Teus zijn woorden: 
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Velen kennen Arie als de vader van Wouter en Maartje en de 
man van Nora. De meesten weten niet dat Arie ruim 30 jaar 
geleden als vriend van Nora, die toen actief springster was, in 
aanraking kwam met onze sport. Arie werd ongeveer 30 jaar 
geleden lid van de Technische Commissie, kortweg TC 
genoemd. In de jaren ‘80 was Arie zeker 7 wedstrijden per jaar 
wedstrijdleider. Nora was toen inmiddels gestopt met springen. 
In die tijd waren er ook accommodaties in Groot-Ammers, 
Noordwijkerhout en in de Meije (Bodegraven) en Nieuwegein, 
dus er kwam ook nog de nodige reistijd bij. Ook in de jaren ’90 
was Arie actief als wedstrijdleider. Dit hield ook in dat de 
accommodatie 2 dagen van te voren gekeurd werd, dus moest 
Arie 2 keer weg voor één wedstrijd. 
Arie heeft veel tijd besteed aan het onderhoud van de 
materialen, o.a. de polsstokken. De stoplichten die we nu 
gebruiken, zijn ook door Arie gemaakt. Voor al zijn werk voor 
Polsstokbond Holland willen we Arie bedanken en belonen door 
hem ‘Lid van Verdienste van de Polsstokbond Holland’ te 
maken. 
 
Daarna werden de overige prijzen uitgereikt. De winnaars van 
het Willem Brouwer Plateau, de Bert Hertogbokalen en de 
klassementsprijzen (het leidersshirt met daarop o.a. de naam 
en klassementstotaal) waren reeds bekend en al deze winnaars 
kregen hun prijs en een mooie bos bloemen overhandigd. 
 
Na het uitreiken van al deze prijzen was het tijd geworden voor 
de verkiezing van het talent van het jaar. De genomineerden 
werden naar voren geroepen voor de bekendmaking. 
Uiteindelijk werd Wendy Helmes verkozen tot het grootste 
talent van 2006. Zij ontving de Willem Brouwer Bokaal. 
 
Als laatste werd de springer van het jaar bekend gemaakt. 
Deze titel ging naar Jaco de Groot. Hij ontving het bronzen 
beeldje van een polsstokverspringer. 
Alle genomineerden kregen een aandenken aan hun nominatie 
en natuurlijk werden ook zij in de bloemetjes gezet. 
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De Nominaties 
 
Zoals jullie weten ging het polsstokverspringen afgelopen 
seizoen heel erg goed bij mij. Daarvoor ben ik ook 
verschillende keren genomineerd geweest. Als 1e was ik 
genomineerd voor het Sportgala van Lopik en IJsselstein. 
Ik wist dat ik door een paar mensen van het polsstok-
verspringen en van turnvereniging VOGEL was opgegeven 
voor sportvrouw van het jaar, dus dat ik genomineerd 
was, was niet zo’n heel grote verassing, maar natuurlijk 
vond ik het wel heel erg leuk. Ook hoorde ik op de radio 
dat Teus Eikelenboom genomineerd was voor vrijwilliger 
van het jaar. Er was namelijk een speciale uitzending op 
radio 9 die de genomineerden bekend maakte. We belden 
Teus even op om hem daarvoor te feliciteren, maar hij had 
helemaal niet geluisterd naar de radio. Hij wist ook niet 
dat hij was opgegeven, en voor hem was het dus een hele 
verrassing. Ook Tim Dekker, de zoon van mijn trainster 
van turnen, was genomineerd voor talent van het jaar. 
Een dag later kreeg ik een brief, met de felicitatie over de 
nominatie, en waarin stond wanneer foto’s gemaakt 
zouden worden, en wanneer de uitreiking was. Joop van 
Tellingen maakte de foto’s die tijdens het gala gebruikt 
worden, en vervolgens 
was op 25 november het 
Sportgala. Het was heel 
gezellig en er zaten ook 
een aantal springers in de 
zaal. De avond werd 
gepresenteerd door Hein 
Vergeer. Uiteindelijk is 
Ghislaine van der Tol (NK 
bowlen) de sportvrouw 
van het jaar geworden.  
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Ook was ik genomineerd voor 
‘de Polsstokker van de Dam’. 
Deze gezellige avond in de 
Triangel werd gehouden voor 
alle vrijwilligers en leden van 
Polsstokvereniging 
Polsbroekerdam en van te 
voren wisten we niet wie er 
genomineerd waren. Op die 
avond hoorden we dat 
Gustian Roskam, Florus de With en ikzelf waren 
genomineerd en uiteindelijk ben ik ‘de Polsstokker van de 
Dam’ geworden en daarvoor heb ik een hele mooie 
wisseltrofee gekregen. Ook kreeg ik tijdens deze avond 
een mooie fotolijst met alle namen van de mensen er op 
die daar aanwezig waren, met een mooie foto van mij 
erin, omdat ik Nederlands Kampioen was geworden. 

En als laatste was ik ook 
genomineerd voor talent 
van het jaar bij de 
Polsstokbond Holland. 
Samen met Corné Spruit 
en Dennis van Zelderen 
moesten we naar voren 
komen. Uiteindelijk ben ik 
dit ook geworden. Ook 
heb ik die avond nog een 
geborduurd leidersshirt in 
ontvangst mogen nemen 

omdat ik het klassement bij de dames heb gewonnen.  
Al deze avonden vond ik erg gezellig en leuk om mee te 
maken.  
  
Groetjes, 
Wendy  
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Help – commentator gezocht 
 

Veel van u/jullie vinden een wedstrijd zonder 
wedstrijdcommentaar “saai”. 
Dankjewel, dankjewel! Om te zorgen dat we 
commentatoren houden, zoeken we nieuwe gezichten of 
eigenlijk nieuwe stemmen. Mensen met hart voor de sport 
die wel eens een wedstrijdje of (heel wat anders!) een 
demo vol willen praten. 
 
De commentatoren 
van de PBH 
organiseren daarom 
een minicursus 
‘commentaar geven’. 
Eigenlijk gewoon een 
avondje tips en trucs 
uitwisselen. 
Iedereen die 
(misschien) de 
microfoon wel eens in 
handen in handen wil 
houden, als vaste 
kracht of als invaller, 
mag aanschuiven. 
Graag wel even opgeven bij: 

Wim Roskam 
Tel. 0348-564797 / email: w.h.roskam@filternet.nl  

 
Dan prikken we ergens in april een datum en regelen wij 
een praatplek (huiskamer of zaaltje). 
 

De commentatoren: Jan – Eelco - Wim 
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De doorgeschoven pen 

 
  

Hallo allemaal, 
 

Ik ben weer de klos met de doorgeschoven pen. 
Ik ben Laurens Lekkerkerker,  

en ben dertien jaar oud en woon in IJsselstein. 
 Ik heb twee zusjes en twee broers. 

 
Mijn hobby is 

polsstokverspringen daar 
zit ik vijf jaar op. Mijn p.r. 
is 12.87 m dat sprong ik 

Polsbroekerdam.  
Ik train in Jaarsveld, mijn  
trainer is Leo Roskam. 

 Ik heb al veel zin in het 
komende seizoen 

 en Christiaan de With 
krijgt van mij de 

doorgeschoven pen. 
 

En ik wens iedereen een 
goed seizoen. 
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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 
afgeven bij of opsturen naar één van de contactpersonen. 
Bij deze contactpersoon kunt u ook terecht voor informatie 
over de diverse taken.  

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_______ ____ 
 
E-mail adres ____     _____   __ 
      
Adres/Woonplaats     ___    ____ 
 
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 in de aanloop naar de 

wedstrijden o.a. onderhoud terrein en accommodatie  
 ophangen van posters voor de speciale wedstrijden  
 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. 
 

 Ik wil graag meehelpen, maar weet nog niet welke 
dagen ik beschikbaar ben.  
 
 

X Datum Tijd Plaats Opmerking 
 Za 19 mei 14.00 Linschoten Van der Woude 

Auto’s Bokaal 
 Za 26 mei 14.00 Polsbroekerdam  
 Wo 30 mei 18.30 Vlist  
 Za 2 juni 18.30 Vlist  
 Za 9 juni 18.30 Linschoten Van Vliet 

Caravans Cup 
 Do 14 juni 19.00 Polsbroekerdam  
 Za 16 juni 18.30 Polsbroekerdam Kampioenschap 

Lopikerwaard 
 Di 19 juni 19.00 Jaarsveld Novosanbokaal 
 Za 23 juni 14.00 Jaarsveld Kampioenschap 

van Jaarsveld 
 Wo 27 juni 19.00 Linschoten Loodgietersbedr. 

v Krimpenbokaal  
 Za 30 juni 14.00 Linschoten Kampioenschap 

van Linschoten 
 Di 10 juli 19.00 Jaarsveld  
 Za 14 juli 14.00 Jaarsveld Eikelenboom-

bokaal 
 Wo 18 juli 19.00 Vlist  
 Za 21 juli 18.30 Vlist Vlisterbokaal 
 Do 2 aug 19.00  Polsbroekerdam  
 Za 4 aug 14.00 Polsbroekerdam Triangelcup 
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 Za 11 aug 14.00 Jaarsveld Hollands 
Kampioenschap  

 Wo 15 aug 19.00 Linschoten Veehandel Spruit 
Bokaal 

 Za 18 aug 18.00 Linschoten  
 Di 21 aug 19.00 Vlist 1e klas wedstrijd  
 Wo 22 aug 19.00 Vlist 2e klas wedstrijd  
 Za 25 aug 14.00 Vlist Nederlands 

Kampioenschap 
 Za 1 sept 14.00 Jaarsveld (Alleen Jeugd + 

ouders) 
         
Graag deze lijst inleveren bij de onderstaande 
contactpersonen: 
 

Afdeling Polsbroekerdam: 
Bastiaan de Leeuw - Benedeneind NZ 392A  
3405CC Benschop - Tel 0348-451244 / 06-4599012 
 

Afdeling Jaarsveld: 
Ada van Zelderen - Lopikerweg Oost 100A   
3411LW Lopik – Tel 0348-551990  
 

Afdeling Vlist: 
Marja van Eijk - Oost Vlisterdijk 4   
2855AC Vlist - Tel 0182-501947 
 

Afdeling Linschoten: 
Margriet Kamphof – Veldzichtlaan 7 
3461GT Linschoten - Tel 06-53577870  
Maartje Spruit – Waardsedijk 20 
3425 TG Snelrewaard – tel 0348-471350 
 

….of PBH contactadres: Arja Helmes - Panoven 67  
3401 RB  IJsselstein - tel 030-6887108  
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Nieuws van de sponsorcommissie 
 

Door de sponsorcommissie zijn eind november de 
adverteerders van de Polshoogte benaderd met de vraag of ze 
hun sponsoring willen verlengen. Er hebben 3 sponsoren 
bedankt, maar er zijn weer nieuwe adverteerders gevonden! 
 

Vanaf de vorige Polshoogte stond er al een nieuwe advertentie 
in van de Bereschieter in Benschop, er staan nu ook 
advertenties in Polshoogte van Ralph Sports in Nieuwegein en 
Visspecialist de Jong, Hubo Wim van Eijk en Kaas en 
zuivelboerderij ’t Klaphek uit IJsselstein.  
 

Vitens is, zoals reeds is aangekondigd in de vorige Polshoogte, 
ook komend seizoen als grote subsponsor, met o.a. een 
Vitensboog, reclamedoeken en een nieuw reclamebord op de 
stokkenwagen aanwezig bij 5 speciale wedstrijden in Jaarsveld, 
Polsbroekerdam en Linschoten.  
 

ACE koeriers heeft het contract voor een banner op de website 
verlengd, Hielema bedrijfsorganisatie is ook weer terug van 
weggeweest, en er staan banners op de website van de Goudse 
verzekeringen, Eltacon Engineering, Van Vliet Caravans en 
Vitens, even aanklikken en je komt direct op hun eigen website.  
 

Jeva metaalbewerking uit Lopik heeft ook weer komend seizoen 
een mooie sponsoring toegezegd en de Rabobank Lopikerwaard 
sponsort bij een aantal wedstrijden in Jaarsveld en 
Polsbroekerdam d.m.v. een reclamedoek.  
 

Alle sponsoren van reclameborden op de polsstokwagen hebben 
contracten afgesloten voor 3 seizoenen. 
Er is een reclamebord bijgekomen van Ridderflex & Plastics, de 
leverancier van de matten die op de schans liggen en er komt 
ook nog een bord op de wagen van diverse sponsoren van de 
carbonstokken. 
 

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. 
 

Met vriendelijke groet,  Arja Helmes 
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AB Zuid-Holland  
hoofdsponsor NK polsstokverspringen Vlist 

 
AB Zuid-Holland heeft zich als hoofdsponsor verbonden aan de 
Nederlandse Kampioenschappen polsstokverspringen 2007.  
Dit sportieve evenement vindt plaats op zaterdag 25 augustus 
2007 in Vlist.  
De 36ste editie van de Nederlandse Kampioenschappen wordt 
georganiseerd door de Polsstokclub de Vlist onder auspiciën 
van de Nederlandse Fierljepbond. Het is voor het eerst dat het 
NK polsstokverspringen plaatsvindt in Zuid-Holland. Dit werd 
mede mogelijk gemaakt doordat in 2006 een volledig nieuwe 
een moderne accommodatie is gebouwd in Vlist.  
AB Zuid-Holland en Polsstokclub Vlist zijn uiteraard verheugd 
over de aangegane verbinding.  
 
AB Zuid-Holland is een coöperatieve vereniging met 3000 
leden, 20 miljoen euro omzet en ongeveer 300 vaste 
medewerkers. Er zijn 3 vestigingen te weten Stellendam, De 
Lier en Hazerswoude-dorp. De organisatie richt zich op 
personeelsvoorziening in de land- en tuinbouw, 
groenvoorziening, grond-, weg-, en waterbouw, transport en 
logistiek. De verschillende bedrijfsonderdelen; 
bedrijfsverzorging, detachering, uitzendorganisatie, pay-
rolling, etc zorgen ervoor dat AB Zuid-Holland voor ieder 
arbeidsvraagstuk een oplossing kan bieden. Deze kunnen 
bijvoorbeeld zijn: hulp bij ziekte, hulp in piekperioden, 
vakantievervanging, specialistisch werk, handjeswerk, etc. De 
laatste jaren is er meer vraag om werk gemechaniseerd uit te 
voeren. AB Zuid-Holland verhuurt verschillende machines met 
arbeidskracht, bijvoorbeeld buxusbollen-knipmachine, 
gewasbescherming d.m.v. spuitmachine, klauwbekapboxen, 
etc.  
De medewerkers die bij AB Zuid-Holland werken worden 
getypeerd als flexibele doorzetters met een no-nonsens 
mentaliteit. AB Zuid-Holland is een solide, betrouwbare 
werkgever wat resulteert in medewerkers die gemiddeld 10 -
12 jaar in dienst zijn bij de organisatie. 
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Jaarverslag 2006 
Polsstokbond Holland: 

De overgang naar het carbontijdperk 
 

Bij het polsstokverspringen in Holland werd er tot en met 1974 met 
houten polsstokken gesprongen. In het seizoen van 1975 ging men over 
op aluminium polsstokken. In 2006 gaan de meeste polsstokverspringers 
over op nieuw materiaal nl. carbon.  
Deel 1 van dit verslag gaat over de sportieve activiteiten.  
Deel 2 gaat over de bestuurlijke activiteiten. 
 

1a. De eerste helft van het jaar 2006 
Het volleybaltoernooi 2005, gehouden op 7 januari 2006, was erg 
gezellig en spannend. Uiteindelijk won Jaarsveld het volleybaltoernooi. 
Springer van het jaar 2005 wordt Theo van Kooten, talent van het jaar 
wordt Jan Willem de Groot. Bert Hertog wordt op deze avond benoemd 
tot Lid van Verdienste van Polsstokbond Holland. Voor de overige 
uitgereikte prijzen wordt verwezen naar het jaarverslag 2005, wat in de 
Polshoogte van maart 2006 staat. 
De gemeente Reeuwijk huldigt in januari Erik Bos als Sportman van het 
Jaar 2005.  
In februari begint de wintertraining onder leiding van Carla Bos en 
Margriet Kamphof. 
Op 14 februari begint de bouw van onze nieuwe accommodatie in Vlist.  
De springers van de jeugdschans gaan op zat. 8 april zwemmen in 
Nieuwegein. 
In april komt het langverwachte bericht: We gaan zo spoedig mogelijk 
met carbonstokken springen. Tot 17 juni springen we echter nog met de 
vertrouwde aluminium polsstok.  
Op 13 mei is de 1e wedstrijd van het seizoen. Dit jaar hebben we in alle 
categorieën een topklasse. Corné Spruit verovert de leiderstrui bij de 
Jongens en behoudt deze het hele seizoen. Op de jeugdschans is er 
veel concurrentie. Velen willen naar de grote schans. Jeannette van 
Schaik maakt trouw van elke jeugdwedstrijd een verslag en er is een 
vaste begeleider, nl. Ben van Schaik. 
Op 20 mei is de openingswedstrijd van de nieuwe accommodatie te Vlist. 
Door de extreme wind gaan velen nat en zijn de afstanden lager dan 
verwacht. De jeugdschans te Vlist is gelijk al een daverend succes: al 
tijdens de 1e wedstrijd wordt er diverse malen boven de 8 meter 
gesprongen. 
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In Friesland springt Bart Helmholt vaak boven de 18 meter en blijkt de 
succesvolle damestop gestopt te zijn met fierljeppen. Op 3 juni springt 
Wendy Helmes met de aluminium polsstok een nieuw PR van 14,11 m. 
Op 17 juni is de 1e wedstrijd met carbonpolsstokken. De verwachtingen 
zijn gematigd positief. Bijna alle springers op schans A en B springen 
met de carbonpols. Op schans C springt men het hele seizoen nog met 
aluminium polsstokken i.v.m. het risico op breken bij het niet tijdig 
loslaten van de polsstok, tenzij de organiserende vereniging een 
carbonpolsstok beschikbaar stelt. 
Klassementsleider Erik Bos wint de 1e wedstrijd met de carbonpolsstok 
met een afstand van 17,76 m. Bij de Junioren staat Kenneth Broos de 
leiderstrui af aan Jan Willem de Groot. 
Op 22 juni is Jaco de Groot teruggekeerd van een buitenlandse stage. 
Hij krijgt een speciale status en mag meedoen bij de Junioren Topklasse. 
Bij de Senioren zijn Erik Bos en Bastiaan de Bruijn het meeste te zien in 
finales. Verder springen Gerwin van Vliet en de van blessures herstelde 
Remco van den Berg verdienstelijk. Theo van Kooten heeft nog wel 
blessures. Hij zal pas de 2e helft van het seizoen goed op stoom komen. 
Op 28 juni, in Linschoten, springen de gebroeders Christiaan en Corné 
Spruit bij de Junioren resp. Jongens) boven de 17 meter. 
 

1b. Tweekamp: Op 1 juli is er weer de traditionele Tweekamp tegen de 
Friezen, die we sinds 1979 niet meer gewonnen hebben. Onze Senioren 
springen erg goed, onze Junioren uitmuntend, de Jongens en Dames 
springen allen goed, zonder negatieve uitschieters. Dennis van Zelderen 
maakt indruk door een nieuw PBH-record voor 13 jarigen neer te zetten, 
nl. 14,49 m.  
Onze Senioren, Junioren en Dames winnen van hun Friese opponenten 
en onze Jongens verliezen met een gering verschil. Hierdoor wint de 
Hollandse ploeg met een verschil van 11,26 m. De Hollandse ploeg 
vestigt ook een nieuw Tweekamprecord, d.w.z. dat er nog nooit een 
Tweekampploeg, ook de Friese niet, een groter eindtotaal had. De 
wedstrijd heeft een prachtige afsluiting: de Fries Bart Helmholt springt 
een nieuw nationaal record (19,48 m). Hij verbetert het 15 jaar oude 
record van Aart de With, ook gesprongen in Linschoten. Het commentaar 
van Bart Helmholt laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Het 
nieuwe record is een tussenfase. Er gaat nog verder gesprongen 
worden.” 
De winst gaf allen veel voldoening. 
 

1c. Juli: In de warme julimaand wordt duidelijk dat de voordelen van de 
carbonpols groter zijn dan verwacht. Niet alleen kan de stok verder van 
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de schans geplaatst worden dan een aluminium polsstok, ook gaat de 
carbonstok na het dode punt langzamer naar beneden, waardoor er tijd 
is voor (minstens) één extra klimslag. 
Werner Kamphof springt in Jaarsveld op 11 juli boven de 18 meter. 
Florus de With wint met 15,04 m. de Triangelcup bij de Jongens en troeft 
daarmee de steeds beter in vorm komende Gustian Roskam af. Jaco de 
Groot springt 19,30 meter in Jaarsveld, dit is weer een verbetering van 
het Nationale Record. Ook dit zal later een tussenfase blijken. Op 19 juli 
springt Erik Bos als 1e Hollandse senior boven de 19 meter, nl. 19,03 m, 
maar Remco van den Berg overtreft hem met 19,11 m, waarmee Remco 
de wedstrijd wint. Nadat Wendy Helmes dit al een paar keer had gedaan, 
springen ook Carla Bos, Liesbeth de With en Margriet Kamphof in juli 
boven de 14 meter. 
Op de jeugdschans in Vlist zijn er vele 8 metersprongen te bewonderen 
en wint Martijn van Schaik veel wedstrijden, waardoor hij de leider in het 
jeugdklassement wordt. 
Op de NFM is uitstekend gepresteerd door onze toppers. Theo van 
Kooten springt 18,80 m in de 1e finaleronde, waarop alle concurrenten 
zich stukbijten. Erik Bos wordt nog wel keurig 2e. 
Bij de Junioren wint de Fries Hannes Scherjon met 19,02 m, maar “onze” 
Jaco de Groot wordt 2e. Bij de Dames worden Wendy Helmes en 
Margriet Kamphof resp. 1e en 2e. Bij de Jongens wordt Corné Spruit 3e. 
Anderen presteren voor hun doen goed in het middagprogramma, maar 
komen nog tekort voor de finale. Dymphie van Rooyen plaatst zich wel 
voor de finale met een p.r. van 13,40 m. 
 

1d. Augustus finalemaand: Het Hollands Kampioenschap is dit jaar in 
Polsbroekerdam. Margriet Kamphof wordt voor de 8e keer Hollands 
Kampioen. Bij de Senioren wint Remco van de Berg met 17,85 m. Jaco 
de Groot springt formidabel, nl. 19,94 m. pakt hiermee het Nationale 
Juniorenrecord terug van Hannes Scherjon, die het 5 dagen ervoor op 
19,72 m. bracht. Ook is de verste afstand die ooit gesprongen is, weer in 
handen van een junior. Het passeren van de 20 meter grens lijkt een 
kwestie van tijd. Zijn broer Jan Willem de Groot moet met een afstand 
van 17,37 m, genoegen nemen met de 2e plaats. Bij de Jongens heeft 
Gustian Roskam zijn topsprong vroeg in de wedstrijd en kan concurrent 
Corné Spruit, tegengewerkt door de opstekende wind, deze afstand niet 
meer verbeteren. Op de jeugdschans winnen Willeke Schalij (t/m 9 jaar) 
met 6,81 m. en bij de groep “10 jaar en ouder” wint Geert Brokking met 
7,10 m. 
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Op 9 augustus doorbreekt Jaco de Groot in Linschoten de legendarische 
20-metergrens met een afstand van 20,44 m., een nieuw Nationaal 
Record. Bij nameting wordt het 20,41 m. Diezelfde avond springt 
Liesbeth de With de beste seizoensprestatie tot nu toe bij de Dames, 
14,78 m.  
 

Op 19 augustus is er een jubileumwedstrijd in Winsum, omdat er 50 jaar 
gefierljept wordt in wedstrijdverband in Friesland. Na de reünie is er ’s 
middags een wedstrijd waarvoor onze Hollandse toppers, geselecteerd 
op basis van de 4 beste klassementsafstanden, ook uitgenodigd zijn. 
Onze springers zitten kennelijk met hun gedachten al op het NK een 
week later in IJlst gesprongen zal worden. Bart Helmholt scherpt deze 
middag het Nationale Seniorenrecord aan en springt over de 20 
metergrens: 20,13 m. Hij wint hiermee de wedstrijd voor Oane Galama 
en Erik Bos. Ook in de andere categorieën wint een Fries, maar bij de 
Dames laat Wendy Helmes wel de beste indruk achter. Jaco de Groot 
wordt 2e, achter zijn eeuwige concurrent Hannes Scherjon.  
Er zijn ook dingen die in 50 jaar niet veranderd zijn. Na afloop van de 
jubileumwedstrijd is er een gezellig feest waarbij veel Friese oud-
springers aanwezig zijn. 
 

Ter voorbereiding op het NK kan er, ondanks dat er veel regen gevallen 
is, toch gewoon getraind worden. Op zaterdag rijdt er zelfs een bus voor 
Hollandse supporters en deelnemers. Het weer zit mee, het wordt een 
prachtige, goed georganiseerde wedstrijd, waardoor deze NK de boeken 
in gaat als het beste NK ooit. De titels, maar ook de 2e en 3e plaatsen 
worden keurig verdeeld door de beide bonden. 
 

Uitslag NK IJlst 26 aug. 2006 
Senioren  m. Junioren  m.  
1. Bart Helmholt 19,17  1. Jaco de Groot 18,88 
2. Erik Bos 18,77 2. Hannes Scherjon 18,66 
3. Oane Galama 18,38 3. Cornelis de Bruijn 17,54 
Dames  m. Jongens  m. 
1. Wendy Helmes 15,07 1. Alwin Fonk 18,45 
2. Margriet Kamphof 13,55 2. Nard Brandsma 16,42 
3. Jildou Postma 13,37 3. Corné Spruit 16,31 

 

1e. Afsluiting Op 2 september is in Jaarsveld de gebruikelijke en 
gezellige wedstrijd op de jeugdschans voor jeugdschansspringers en 
ouders. Na afloop worden de klassementsprijzen uitgereikt. 
Klassementswinnaars worden Martijn van Schaik (vanaf 10 jaar) en 
Ruben van Rooijen (t/m 9 jaar). 
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Als aan het eind van het seizoen de balans wordt opgemaakt, blijkt dat er 
vele records zijn verpulverd. 
Er is door 5 springers maar liefst 40 keer een sprong gemaakt boven de 
18,00 meter. 
Bij de dames hebben 4 Dames in totaal 15 keer 14,00 m. of meer 
gesprongen. (het oude record stamt uit 1990, waarin 1 springster 8 x 
over de 14,00 m. heeft gesprongen). 
 

Op 25 november wordt tijdens het Sportgala Lopik-IJsselstein Teus 
Eikelenboom gekozen tot Sportvrijwilliger van het jaar 2006. Ook Wendy 
Helmes was genomineerd voor Sportvrouw, maar zij werd niet gekozen.  
Op 15 november was het Rabosportgala van de Gemeente Woerden. 
Jaco de Groot was evenals vorig jaar genomineerd voor sportjunior, 
maar deze keer ging deze prijs aan zijn neus voorbij. 
 

1f. Volleybaltoernooi 2006 en uitreiking seizoensprijzen 
Dit jaar is het volleybaltoernooi weer in december en wel op 30 
december. Er zijn veel teams; Linschoten blijkt uiteindelijk het sterkste 
team te hebben. Na afloop worden de leiderstruien, voorzien van de 
tekst “winnaar klassement 2006”, met vermelding van categorie, 
totaalafstand en naam van de springer uitgereikt aan Erik Bos, Jaco de 
Groot, Wendy Helmes en Corné Spruit. De Bert Hertogbokalen, 
hoofdprijzen voor al die wedstrijden, waarvoor geen aparte bokaal 
beschikbaar gesteld wordt, worden uitgereikt aan Erik Bos, Jaco de 
Groot, Liesbeth de With en Corné Spruit. 
Als Lid van Verdienste worden benoemd Arie de Jong (30 jaar actief 
geweest in de TC) en Ronald Overbeek (9 jaar bestuurswerk en 25 jaar 
gesprongen). 
De genomineerden voor Talent van het Jaar 2006, Dennis van Zelderen, 
Wendy Helmes en Corné Spruit ontvangen een herinnering. Het Talent 
van het Jaar 2006, Wendy Helmes, ontvangt de Willem Brouwerbokaal. 
Genomineerd voor Springer van het jaar zijn Jaco de Groot, Remco van 
den Berg en Erik Bos. Jaco de Groot wordt Springer van het Jaar 2006, 
Remco en Erik ontvangen een herinnering. 
Freek Strien ontvangt het Willem Brouwerplateau, omdat hij de meeste 
keren, maar liefst 12 maal, zijn persoonlijk record heeft verbeterd. Alle 
genomineerden en prijswinnaars ontvangen uiteraard een mooie bos 
bloemen. 
Aan het eind van dit prachtige polsstokseizoen willen we nogmaals alle 
vrijwilligers bedanken voor het vele werk wat jullie belangeloos gedaan 
hebben.  
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2. Activiteiten PBH-bestuur in 2006 
In januari gaan 2 bestuursleden naar Bert Hertog om hem het certificaat 
“Lid van Verdienste”uit te reiken. 
Op 23 maart is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Na enkele 
wijzigingen wordt het verslag van de ALV 2005 goedgekeurd. Het 
jaarverslag 2005 wordt ongewijzigd goedgekeurd. Door de gunstige 
financiële situatie kan er geld gereserveerd worden voor nieuwe matten 
en nieuwe polsstokken. De kascontrolecie meldt dat de kas in orde is. 
Wel merken ze op dat de Vrienden van het Polsstokverspringen gezien 
moet worden als een groep donateurs. Om deze reden is het beter als 
het geld van de VvhP in beheer komt bij Polsstokbond Holland. Ook is 
kritiek op de contributieheffing over het jaar 2005, die pas in 2006 
plaatsvond. Erik Bos en Leo Roskam worden herkozen. Ronald 
Overbeek is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Pieter Hielema te 
benoemen, omdat een bestuurslid van de NFB lid moet zijn van het 
PBH-bestuur of van het FLB-bestuur. De leden stemmen in met de 
benoeming van Pieter Hielema. 
 

Teus Eikelenboom en Bram te Brake worden Erelid van de PBH, 
vanwege hun verdiensten voor de PBH in de afgelopen 40 jaar. Teus 
ontvangt een bos bloemen en een aandenken. Bram is afwezig en 
ontvangt dit op 29 april, de datum dat hij ook een koninklijke 
onderscheiding ontvangt. 
Ten tijde van de ALV is de nieuwe accommodatie van Polsstokclub Vlist 
in aanbouw. 
In het voorjaar treedt Lianne van der Wijk toe tot de Promotiecie. 
Noodzakelijk onderhoud aan de stokkenwagen wordt uitgevoerd door 
Gerwin van Vliet en Joke de With neemt de ledenadministratie over van 
Leonie van der Stok. 
 

De PBH is aanwezig bij de opening van het jubileumjaar “50 jaar 
Fierljeppen in Friesland”, dat in het tijdelijke fierljepmuseum in 
Noordbergum gehouden wordt. Tijdens deze opening is ook de 
presentatie van het jubileumboek “De Grote Sprong”. Ook is het PBH- 
bestuur op 19 augustus in Winsum present op de reünie ter gelegenheid 
van 50 jaar Fierljeppen in Friesland 
 

Op 3 september geeft voorzitter Gerard Hack te kennen om privé en 
zakelijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als voorzitter van 
de PBH en ook als lid van de ledenraad van de NFB. Er zijn enkele 
personen benaderd om voorzitter te worden, maar helaas zonder 
succes.  
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Er verschijnen 4 edities van ons clubblad “Polshoogte”. Het PBH-bestuur 
vergadert 6 keer, daarnaast nog 1 keer met de verenigingen, 2 keer met 
het FLB-bestuur en in juli is er een vragenuurtje met en voor de 
springers. Tijdens het overleg met de verenigingen geven 3 van de 4 
verenigingen aan in 2007 liever de rekmogelijkheden te gebruiken dan 2e 
klaswedstrijden te organiseren. 
 
Technische Cie (TC): de TC is in 2006 druk met de invoering van de 
carbonpolsstok. Om ongelukken en beschadiging van de dure 
polsstokken te voorkomen, komen er nieuwe regels en worden de 
accommodaties aangepast. Op 5 april houdt de TC een instructieavond 
voor trainers en overige belangstellenden met als thema: een veilige 
landing in het zandbed. 
Ad Knijff komt na een korte afwezigheid weer terug in de TC. Ben van 
Schaik wordt benoemd als TC-lid voor jeugdzaken. Arie de Jong geeft 
aan dat hij, na 30 jaar, stopt met zijn werk als TC-lid.  
 

Promotiecie: De promotiecie is actief geweest om m.n. de speciale 
wedstrijden te promoten. Dit leidt tot vele persberichten. De regionale 
bladen plaatsen steeds meer verslagen en enkele bladen sturen een 
vaste verslaggever naar de wedstrijden. Ook de regionale radio is vaak 
aanwezig. Tijdens het NFM wordt er op radio 9 verslag gedaan vanaf 
12.00 uur tot en met de prijsuitreiking. Studio Sport, SBS 6 en omroep 
Friesland zenden reportages uit van de jubileumwedstrijd en het NK. Ook 
RTV Utrecht is een paar keer aanwezig. Ook worden reportages 
gemaakt door SBS6, BBC en MTV. Het televisiecontract met SBS 6 ging 
in 2006 niet door, omdat de landelijke TV zender de financiën niet rond 
kon krijgen. 
De verkoop van tenues en promotie-artikelen loopt in 2006, ondanks 
opmerkingen hierover op de ALV, niet goed. 
 

Contacten met de NFB: de interim-NFB wordt officieel benoemd tot NFB-
bestuur. Namens de PBH zitten hierin Erik Bos en Pieter Hielema. In 
september slaagt de NFB er in om een neutrale voorzitter te vinden, nl. 
Pieter Bult. De NFB is bezig met het maken van een nieuw 
wedstrijdreglement. Het doel is dat dit in mei 2007 afgerond is. 
De PBH meldt 12 personen aan voor de trainerscursus Fierljeppen. De 
NFB zal in 2007 een trainerscursus organiseren. 
Voor 2006 zitten namens de PBH in de NFB-ledenraad: Gerard Hack (tot 
sept.), Bert Koetsier en Henry Helmes. 
Voor 2007 zijn benoemd Jaco de Groot, Bert Koetsier en Henry Helmes. 
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Overleg tussen PBH en FLB: Op 8 april krijgt de PBH het verzoek om te 
inventariseren hoeveel carbonstokken er besteld moeten worden, incl. de 
bestellingen van de verenigingen. Totaal worden er 8 carbonpolsstokken 
besteld. De stokken worden geleverd zonder topjes. De PBH gaat 
akkoord met een vergoeding voor de ontwikkelingskosten voor de 
carbonstokken. 
In oktober tijdens het 2e overleg tussen PBH en FLB, wordt besloten dat 
de notulen van NFB, PBH en FLB onderling uitgewisseld worden en dat 
dit na een jaar geëvalueerd wordt. 
 
Sponsorcie: Er komt een speciale sponsoractie om carbonstokken te 
financieren. Belangrijke sponsors zijn Hydron, Goudse Verzekeringen en 
diverse sponsoren van reclameborden en de website. Ook komt het 
bericht dat Vitens, de nieuwe naam van Hydron na een fusie, ook in 
2007 de speciale wedstrijden wil blijven sponsoren. 
 
Vooruitblik naar 2007:  
Het PBH-bestuur wil zich in 2007 inzetten voor: 
- meer mensen met een trainersdiploma “Fierljeppen”, zodat er 
voldoende trainerscapaciteit is 
- (opnieuw) verkoop van tenues en promotiekraam verbeteren 
- nieuw wedstrijdreglement met goedkeuring van PBH, FLB en NFB  
(-ledenraad) 
- verzekeringen actualiseren en waar mogelijk, i.s.m. verenigingen en 
FLB verbeteren. Mogelijk is er door een combinatie van verzekeringen 
voordeel te behalen. 
- handhaving van: 1. goed overleg met TC, FLB en NFB 
 2. persaandacht 

3. vooraf invullen van een deelnameformulier en een 
eigen risicoverklaring 
4. de groei van het aantal springers 
5. aantrekkelijke wedstrijden voor springers en 

publiek  
- hoewel we in principe vinden dat de lengte van een polsstok vrij moet 
zijn, zijn we van mening dat er voor 2007, vanwege de technische 
beperkingen van de polsstok, een maximum lengte van de polsstok moet 
komen. Uiteraard hopen we dit te doen in goed overleg met TC, FLB en 
NFB en geldt de maximum lengte ook voor het FLB. 
- contact houden met camping De Heigraaf te Woudenberg over een evt. 
nieuwe accommodatie. 
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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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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 7 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, en doe dit vóór 1 april. 
Je kunt je opgeven door te bellen met de  

contactpersoon van jouw vereniging. 
 

De contactpersonen zijn: 
 Jaarsveld               Ada van Zelderen             0348-551990 
 Linschoten              Margriet Kamphof             06-53577870 
 Polsbroekerdam           Mieke Baars                0182-309891 
 Vlist                       Carla Bos                  06-53585342 

 

Tot ziens op 7 april en neem je zwemkleding,  
je handdoek en 2 euro mee. 

 

Tijdens het zwemmen krijg je nog wat lekkers. 
Het is dus niet de bedoeling dat jullie daar chips, koek en of 

snoep gaan kopen. 
 

Bel ons vóór 1 april! 
 

Ada, Margriet, Mieke en Carla 
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JJ  ZZaa      1199--0055 1144..0000  LLiinnsscchhootteenn    Van der Woude Auto’s Bokaal 
JJ  ZZaa      2266--0055 1144..0000  PPoollssbbrrooeekkeerrddaamm    
JJ  WWoo    3300--0055 1199..0000  VVlliisstt    
JJ  ZZaa      0022--0066 1188..3300  VVlliisstt    
JJ  ZZaa      0099--0066 1188..3300  LLiinnsscchhootteenn  VVaann  VVlliieett  CCaarraavvaannss  CCuupp  
JJ  DDoo    1144--0066 1199..0000  PPoollssbbrrooeekkeerrddaamm    

SS  JJ  ZZaa      1166--0066 1188..3300  PPoollssbbrrooeekkeerrddaamm  KKaammppiiooeennsscchhaapp  LLooppiikkeerrwwaaaarrdd  
JJ  DDii      1199--0066 1199..0000  JJaaaarrssvveelldd  NNoovvoossaannbbookkaaaall  

SS  JJ  ZZaa      2233--0066 1144..0000  JJaaaarrssvveelldd  KKaammppiiooeennsscchhaapp  vvaann  JJaaaarrssvveelldd  
JJ  WWoo    2277--0066 1199..0000  LLiinnsscchhootteenn  LLooooddggiieetteerrssbbeeddrr  vv  KKrriimmppeenn  BBookkaaaall  

SS  JJ  ZZaa      3300--0066 1144..0000  LLiinnsscchhootteenn  KKaammppiiooeennsscchhaapp  vvaann  LLiinnsscchhootteenn  
  ZZaa      0077--0077 1144..0000  IIJJllsstt  TTwweeeekkaammpp  

JJ  DDii      1100--0077 1199..0000  JJaaaarrssvveelldd    
JJ  ZZaa      1144--0077 1144..0000  JJaaaarrssvveelldd  EEiikkeelleennbboooommbbookkaaaall  
JJ  WWoo    1188--0077 1199..0000  VVlliisstt    
JJ  ZZaa      2211--0077 1188..3300  VVlliisstt  VVlliisstteerrbbookkaaaall  
  ZZaa      2288--0077 1100..3300  IItt  HHeeiiddeennsskkiipp  NNaattiioonnaallee  FFiieerrlljjeepp  MMaanniiffeessttaattiiee  

JJ  DDoo    0022--0088 1199..0000  PPoollssbbrrooeekkeerrddaamm    
SS  JJ  ZZaa      0044--0088 1144..0000  PPoollssbbrrooeekkeerrddaamm  TTrriiaannggeellccuupp  
SS  JJ  ZZaa      1111--0088 1144..0000  JJaaaarrssvveelldd  HHoollllaannddss  KKaammppiiooeennsscchhaapp  

JJ  WWoo    1155--0088 1199..0000  LLiinnsscchhootteenn    
JJ  ZZaa      1188--0088 1188..0000  LLiinnsscchhootteenn  VVeeeehhaannddeell  SSpprruuiitt  BBookkaaaall  
  DDii      2211--0088 1199..0000  VVlliisstt  11ee  kkllaass  wweeddssttrriijjdd    

JJ  WWoo    2222--0088 1199..0000  VVlliisstt  22ee  kkllaass  wweeddssttrriijjdd    
SS  JJ  ZZaa      2255--0088 1144..0000  VVlliisstt  NNeeddeerrllaannddss  KKaammppiiooeennsscchhaapp  

JJ  ZZaa      0011--0099 1144..0000  JJaaaarrssvveelldd  AAlllleeeenn  JJeeuuggdd  eenn  oouuddeerrss  
 

J =  Jeugdwedstrijd 
S = Speciale wedstrijden 


