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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, wedstrijdsecr.  Erik Bos 0348-500750 

Secretaris Leo Roskam 0348-551572 

Penningmeester Corrinne Dubbelman 0348-552348 

Lid, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid, sponsorzaken, promotie Pieter Hielema 0346-240211 
 

Technische Commissie 
 

 

Voorzitter, overleg bestuur Teus Eikelenboom 0348-552450 

Secretaris, coördinator WL, WL  Ad Knijff 0348-402086 

WL, ledenraad NFB en contactpers. FLB Henry Helmes 06-12235709 

Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 

Wedstrijdleider Bastiaan de Leeuw 0348-451244 

Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 

Wedstrijdleider, ledenraad NFB 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 Bruijn 0348-553313 
 

Promotie Commissie 
 

 

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 

Mediacontacten Eelco Tigchelaar 0348-552348 

Lid, huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 

Lid Floris van Elzakker 0348-424471 

Demo’s   

Contactpersoon  Bertjan van Vliet 030-8899398 
 

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  

Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Jeugdhoek Jeannette van Schaik 0348-451949 
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Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon Tonny de With 030-6865667 

Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Wedstrijdsecretaris Jeugdschans  Erik Bos 0348-500750 

Ledenadministratie, uitgifte tenues Joke de With  0348-451264 

doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 

 

Van de redactie 
 

Het ligt al weer een poosje achter ons, maar we zijn het nog 

niet vergeten. Het Nederlands Kampioenschap was een 
geweldig slot van het afgelopen seizoen en afdeling Vlist had 

het allemaal prima voor elkaar.  
Succes werd er ook behaald tijdens het Sportgala Lopik en 

IJsselstein, met polsstokverspringers als sportman en 
sportvrouw van het jaar. Een geweldige erkenning en 

promotie voor onze sport, zeker tijdens het stille 
winterseizoen. In alle regionale dag en weekbladen stond wel 

een verslag met foto‟s. Ook in deze Polshoogte staat van de 
winnaars en andere genomineerden een stukje over dit 

sportgala. 
Op 5 januari wordt weer het jaarlijkse volleybaltoernooi 

georganiseerd, dit jaar in Oudewater, en na afloop van dit 
toernooi worden altijd de jaarlijkse polsstokprijzen verdeeld, 

wie zullen de springer en talent van het jaar worden?  
Kom allemaal langs, om mee te doen met het volleyballen, 

om je eigen clubteam aan te moedigen, om gezellig weer 
even bij te kletsen en natuurlijk om de winnaars te 

feliciteren.  
 

De volgende Polshoogte komt in maart en als je daar iets 

voor hebt kun je dat mailen naar hahelmes@kabelfoon.nl  
Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 28 febr. 2008 

De volgende editie komt uit: rond 10 maart 2008 
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Van het PBH bestuur 
 

Het kalenderjaar loopt al weer ten einde. Tijd om nog even 

na te genieten van het polsstokseizoen. 
Want wat was het weer een prachtig sportief jaar.  

  
Niemand is natuurlijk de spannende Tweekamp in IJlst 

vergeten. We verloren weliswaar, maar de hele wedstrijd 
hadden we zicht op de eindoverwinning. Het verschil was 

uiteindelijk minder dan 2 meter. Ter illustratie: Het was 28 
jaar geleden dat we op „vreemde‟ bodem zo goed 

presteerden. Tja, wij als PBH bestuur kijken nu wel enorm uit 
naar de Tweekamp in Polsbroekerdam in 2008.  

Ondertussen had Jaco, bijna fluitend, al even het 15 jaar 
oude Hollandse Seniorenrecord van Aart de With 

overgenomen en twee keer verbeterd. 
  

25 augustus 2007 is ook zo‟n dag die we in ons geheugen 
griffen. Het NK in Vlist was een absoluut hoogtepunt. Op 

deze prachtige zomerdag zagen we één van de meest 
spectaculaire wedstrijden uit de geschiedenis van het 

polsstokverspringen. Cornelis werd Nederlands Kampioen bij 
de Junioren, en wat waren Dymphie en Jaco dicht bij de titel! 

Uiteindelijk dus één titel en negen Hollandse finaleplaatsen. 
Voor zo veel finaleplaatsen moeten we 18 jaar terug (alleen 

in 1974 en 1978 deden we het nog beter). 
  

Niet alleen worden onze topspringers steeds beter, er komen 
ook steeds méér springers. Halverwege het seizoen waren 

we daarom genoodzaakt een extra wedstrijdcyclus in te 
lassen. Het was voor alle betrokkenen best even 

improviseren, maar het is goed gelukt en in 2008 komt er 
een complete tweede klas wedstrijdcyclus. De komende 

jaren is er nu weer genoeg ruimte voor nieuwe springers om 
met ons mee te gaan doen. 
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En als er dan zo veel nieuwe springers komen, dan hebben 

we natuurlijk ook goede trainers nodig. In september hebben 
vijf trainers het officiële NFB diploma verdiend. Hulde aan 

Arja, Ben, Christiaan, Gelieny en Niels!  
Komend voorjaar rekenen we op nog eens vijf extra trainers. 

Zet hem op: Bastiaan, Cornelis, Jaco, Marja en Theo! 
 

Demonstraties – hulp nodig in de organisatie 

Nog zo‟n succesverhaal zijn de demonstraties. De afgelopen 
jaren zijn we van een viertal demonstraties per jaar gegroeid 

naar bijna twintig. Deze demonstraties zijn een prachtig 
middel om onze sport te promoten en zorgen ook voor flink 

wat extra financiële ruimte. De afgelopen jaren heeft Eelco 
met veel enthousiasme alle demonstratieballen in de lucht 

gehouden, maar nu is dat toch echt te veel geworden. Eelco 
blijft zich bezig houden met de mediacontacten (ook dat kost 

steeds meer tijd) en voor de demonstraties zoeken we nu 
nieuwe mensen. We hebben de demonstratie taken van 

Eelco verdeeld in vier onderdelen en zoeken voor het 
onderdeel “het onderhouden van contacten met de lokale 

organisaties” en het onderdeel “organiseren demonstraties 
op onze eigen wedstrijdschansen” op korte termijn twee 

vrijwilligers. Dit is belangrijk omdat we anders demonstraties 
zullen moeten gaan afzeggen en dat zou jammer zijn. Heb je 

iemand op het oog (eventueel jezelf) meld je a.u.b. aan bij 
willekeurig wie van het bestuur of Eelco. 
  

Maatschappelijke stages 
Een nieuw fenomeen zijn de maatschappelijke stages. Alle 

details kennen we nog niet, maar het lijkt er op dat we als 
cultuursport polsstokverspringen hierin kunnen gaan 

meelopen. 
Als er springers zijn die straks een maatschappelijke stage 

moeten gaan lopen, informeer dan ook of dit mogelijk is bij 
de PBH. Kun je mooi het polsstokverspringen combineren 

met je opleiding. Beter kan haast niet zou je denken. Omdat 
wij ook nog niet precies weten wat het allemaal inhoudt 
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willen we deze stages bij ons eerst beperken tot de 

springers/ vrijwilligers die nu al actief zijn.  
Gaat het goed, dan kunnen later misschien ook je vrienden 

en medescholieren mee gaan doen. 
  

Het nieuwe seizoen kunnen wij met een gerust hart 

tegemoet zien. Bestuurlijk staan wij er klaar voor om de 
Friese én Hollandse sport uit te dragen. 

Het afgelopen seizoen en vooral tijdens het N.K. was er veel 
media-aandacht. Er zijn contacten gelegd en wij hopen dat 

dit in het seizoen 2008 een vervolg gaat krijgen. 
Tot slot wil ik graag alle vrienden van het 

polsstokverspringen, vrijwilligers, leden technische en 
promotiecommissie hartelijk danken voor de geleverde inzet 

in dit jaar. 
We hopen niemand tekort te doen door het bestuur van de 

polsstokclub Vlist extra te bedanken voor de perfecte 
organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen. 
  

Rest ons u allen een plezierige jaarwisseling te wensen en 
hopen we u te mogen begroeten tijdens het jaarlijkse 

volleybaltoernooi begin januari 2008. 
  

Het bestuur van de PBH 
 
 

 

Ter informatie,  

om alvast te noteren: 
 
 

De algemene ledenvergadering van de Polsstokbond Holland 

wordt gehouden op: 
 

Datum : Donderdag 20 maart 2008 
Plaats  : De Triangel in Polsbroekerdam 

Aanvang : 19.30 uur 
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Bedroefd hebben wij kennis genomen van het 

overlijden van ons erelid 

 

 

Piet van Oosterom 

 
Hij was één van de oprichters van onze vereniging. 

Ook is hij jarenlang voorzitter van onze vereniging 

geweest. 

 

Wij zijn dankbaar voor het vele goede werk dat hij  

voor onze vereniging heeft gedaan. 

In hem verliezen ook wij een markante persoonlijkheid. 

 

Wij wensen de familie veel kracht toe om dit verlies 

te dragen. 

 

Bestuur en leden  

Polsstokvereniging Jaarsveld 

 

 

 

21 november 2007 

Benedeneind NZ 394a 

3405 CC Benschop 
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Volleybaltoernooi 2008 
 

Zaterdag 5 januari is het dan weer zover. Het Polsstokbond 
Holland volleybaltoernooi vindt dan weer plaats. Dit jaar is 

het alleen net even iets anders dan afgelopen jaren. Het is 
namelijk niet in sporthal "De Wiekslag" te Lopik, maar het is 

dit jaar in sporthal “De Noort Syde” te Oudewater. We 
hebben hier voor gekozen omdat we hier meer velden 

hebben en een grotere kantine. Ieder jaar hebben we 
namelijk meer spelers en publiek en omdat we willen 

voorkomen dat we uitlopen en het te druk wordt, hebben we 
voor deze sporthal gekozen. Ook wordt het toernooi dit jaar 

door twee andere mensen georganiseerd. Namelijk door 
Lianne van de Wijk en Jessica Snoek, zij zullen er voor 

zorgen dat alles goed gaat verlopen.  
Vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom, en de 

wedstrijden zullen dan ook beginnen. 
 

Natuurlijk zijn er weer prijzen te winnen, maar de 
belangrijkste reden is natuurlijk de gezelligheid en het 

bijpraten na bijna een half jaar geen polsstokwedstrijden. 
 

Ook voor de kinderen zal er dit keer weer van alles 

georganiseerd worden, dus neem je broertje of zusje mee! 
 

In principe geef je jezelf op bij de vereniging, zodat er ook 
namens de verenigingen gespeeld kan worden, de 

contactpersonen van de verenigingen worden op de hoogte 
gesteld van de kleine extra regeltjes die we stellen aan de 

deelname. 
 

Wil je heel graag mee doen met het toernooi, maar ben je 

niet lid zijn van een vereniging dan is dit geen probleem. 
Je kunt je dan gewoon opgeven bij: 

Jessica Snoek: snoekie63@hotmail.com 
of Lianne van der Wijk: liannevdwijk@live.nl.  
 

Als er namelijk genoeg aanmeldingen zijn, kunnen we 

gewoon nog een team maken. 

mailto:snoekie63@hotmail.com
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Voor de verenigingen geldt dit ook: als zij teveel deelnemers 

hebben voor één team en te weinig voor twee of meer 
teams, dan kunnen de extra spelers altijd opgegeven worden 

bij Lianne of Jessica 
 

Het is belangrijk dat we uiterlijk 15 december de opgaven 
binnen hebben, zodat we de schema`s op kunnen stellen en 

we ze indien mogelijk ook vooraf naar de teams kunnen 
sturen! 
 

Zoals ieder jaar worden na de afloop van het 
volleybaltoernooi diverse prijzen uitgereikt. Deze prijzen zijn 

o.a.: springer van het jaar, talent van het jaar, het Willem 
Brouwer plateau en de Bert Hertog bokaal. Om de avond nog 

gezelliger te maken is er natuurlijk nog gelegenheid om 
iedereen te feliciteren, lekker met elkaar bij te kletsen en 

gezellig wat te drinken. 
 

Tot 5 januari!  
 

Groetjes Lianne en Jessica 
 
Route beschrijving Sporthal "de Noort Syde"   
 
Komende vanuit de richting Utrecht: 
Neem de afslag Woerden;  u rijdt dan richting Montfoort de provinciale weg op. Bij 
de 2e rotonde gaat u rechtsaf (bij het tuincentrum). Vervolgens rijdt u zo Oudewater 
in. Net na het benzine station gaat u rechtsaf en komt u op de J.J Vierbergerweg.   
** Ga 2 rotondes rechtdoor en daarna de eerste afslag rechts de Lijnbaan op. Na 
ongeveer 200 meter linksaf de Touwslag op en daarna is het niet te missen. 
 
Komende vanuit de richting Den Haag: 
Neem de afslag Waarder/Nieuwerbrug. De rotonde recht oversteken. Alsmaar 
rechtdoor blijven rijden totdat u in Oudewater bent. U krijgt dan rechts een 
benzinepomp, ga daarna linksaf de Lijnbaan op en vervolgens linksaf de Touwslag 
op. U bent dan bij Sporthal " De Noort Syde" 
 
Komende vanuit de richting Gouda (provinciale weg): 
U rijdt via de N228 richting Oudewater. In Oudewater gaat u voor het benzinestation 
linksaf. U rijdt dan op de J.J Vierbergerweg.                  
Zie verder bij ** vanuit richting Utrecht 
 
Sporthal " De Noort Syde" - Touwslag 3 -  3421JH Oudewater -  Tel: (0348) 565391

http://www.jupiteroudewater.nl/Woerden.htm
http://www.jupiteroudewater.nl/van%20Den%20Haag.htm
http://www.jupiteroudewater.nl/Sporthal1.htm
http://www.jupiteroudewater.nl/Gouda.htm
http://www.jupiteroudewater.nl/Sporthal.htm
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Nominatie springer/ talent van het jaar 2007 
 

Nominaties Springer van het Jaar  
Volgorde op alfabet 

 

Cornelis de Bruijn wist in zijn laatste jaar 
als Junior bijna alle hoofdprijzen te 

winnen. Zo werd hij al vroeg in het jaar 
winnaar bij de tweekamp Friesland 

Holland, won hij ook de Nationale Fierljep 
Manifestatie in It Heidenskip en het 
Hollands Kampioenschap in het eigen 

Jaarsveld. Het hoogtepunt was natuurlijk 
zijn Nederlandse titel bij het Nederlands 

Kampioenschap in Vlist. Naast de titel 
leverde hem dit ook nog eens een 

prachtig nieuw persoonlijk record van 
18.79 meter op.  

Naast deze vier hoofdprijzen wist Cornelis 
ook nog eens drie competitiewedstrijden 
te winnen. 

 Floris van Elzakker was in het begin van 
het seizoen ongenaakbaar bij de Junioren. 

Hij won uiteindelijk de Bert Hertog 
bokaal, zeven wedstrijden en werd 
winnaar van het eindklassement. Zijn 

eindklassement van 121.65 meter was 
indrukwekkend en goed genoeg om 

tweede op de ranglijst aller tijden te 
worden (achter Jaco de Groot). In 

Linschoten verbeterde Floris van Elzakker 
zijn persoonlijk record naar 18.64 meter, 

Goed voor een tweede plaats op de 
ranglijst aller tijden voor 19-jarigen (vlak 
achter Jaco de Groot, 18.82 meter). 

Volgend jaar begint Floris direct als vierde 
Senior in de Topklasse. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H032&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002&lang=nl&context=Alle
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 Wat goed is komt langzaam, dat 
spreekwoord lijkt helemaal op te gaan 
voor Liesbeth de With. Al zeven jaren lang 

weet zij zich elk jaar te verbeteren en 
2007 was het eerste jaar waarop er ook 

echt geoogst kon worden. Zij won dit jaar 
zeven wedstrijden waaronder de 

Tweekamp. Hoogtepunt was zeker het 
winnen van het NFM in It Heidenskip. 
Liesbeth was hier de gehele nationale top 

de baas. Ook in het klassement liet 
Liesbeth zien dat er met haar rekening 

moet worden gehouden. Waar Wendy 
Helmes dit seizoen het beste klassement 

ooit bij de Dames wist neer te zetten, 
bleef Liesbeth de With amper achter. Haar 

97.73 meer was goed voor een derde 
plaats op de ranglijst aller tijden. Gezien 
de stabiele ontwikkeling van Liesbeth in 

de afgelopen jaren zou zij de 
Damescategorie wel eens kunnen gaan 

domineren in de komende seizoenen. 

 

Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal)  
Volgorde op alfabet 

 

Anthony Lekkerkerker was misschien wel 
de grootste verrassing van dit seizoen. 

Hij begon 2007 met een persoonlijk 
record van 14.99 meter en wist dit in zes 

stappen te brengen naar een 
indrukwekkende 16.73 meter. Onderwijl 
domineerde hij het gehele seizoen de 

jongenscategorie en wist maar liefst 13 
wedstrijden te winnen. Met vijf tweede 

plaatsen, een derde plaats en een vierde 
plaats is het seizoen van Anthony verteld. 

Volgend seizoen zal Anthony promoveren 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006&lang=nl&context=Alle
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naar de Juniorencategorie. Met dezelfde 

progressie zal hij ook hier snel weer 
kandidaat zijn voor de titels. 

 Carina den Hartogh is één van de grote 
aanstormende talenten bij de 
Polsstokbond Holland. Wist zij vorig jaar 

al het record voor 11-jarigen te 
verbeteren, dit jaar deed ze hetzelfde 

nog eens dunnetjes over. Haar 12.95 
meter is bijna een meter verder dan het 

oude record voor 12-jarigen (Wendy 
Helmes 12.08). Door een vervelende 

blessure moest Carina een aantal 
wedstrjden missen, toch lukte het haar 
om vijf keer een persoonlijk record te 

springen. 
Haar eigen prestaties zijn natuurlijk al 

reden genoeg om Carina goed in de 
gaten te houden, als nichtje van de 'de 

Grooten' is er nog een extra stimulans  

 Na een afwezigheid van drie jaar besloot 
Rick Barten om opnieuw te gaan 

polsstokspringen. Deze herstart bleek 
uiterst succesvol. In de eerste wedstrijd 

verbeterde Rick meteen zijn persoonlijk 
record met meer dan 2,5 meter. Na drie 
wedstrijden promoveerde hij van Jongens 

B naar de Jongens Topklasse. Aan het 
einde van het seizoen leverde dat zelfs al 

een flink aantal podium-plaatsen op en 
zelfs een plaatsje in de NK ploeg. Dat zijn 

persoonlijke record met in totaal bijna vijf 
meter verbeterd werd is uniek te noemen 

en zeker tekenend voor het grote talent 
van Rick. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H052&lang=nl&context=Alle
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De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op 5 

januari a.s. tijdens het jaarlijkse volleybal festijn van de 
Polsstokbond Holland. Locatie: Sporthal De Noort Syde in 
Oudewater (Touwslag 3) 

Tijd prijsuitreiking 22:00 uur 
Het volleybaltoernooi begint om 17:30 uur.  

 
Extra informatie: 

1. Het is bij deze verkiezing niet mogelijk dat dezelfde springer 
twee jaren achter elkaar dezelfde prijs wint. De springer van 
het jaar 2006 Jaco de Groot kan in 2007 niet opnieuw gekozen 

worden tot springer van het jaar. Het talent van het jaar 2006 
Wendy Helmes kan wel meedoen om de titel springer van het 

jaar, maar kan niet opnieuw gekozen worden als talent van het 
jaar. 

2. Zowel de genomineerden als de uiteindelijke winnaars 
worden gekozen door het bestuur van de Polsstokbond. Het 

bestuur maakt daarbij alleen gebruik van de door de 
verenigingen voorgedragen springers. Elke vereniging draagt 
voor beide prijzen maximaal drie springers voor. 

3. Bij de prijsuitreiking wordt ook het Willem Brouwer Plateau 
uitgereikt aan de springer met de meeste persoonlijke records 

in het seizoen. Dit jaar gaat deze prijs naar Martijn Rietveld.  
Hij sprong in 2007 maar liefst veertien maal een nieuw 

persoonlijk record en bracht dit naar 11.86 meter. 
4. De klassementswinnaars van het seizoen 2007 krijgen het 
shirt van de klassementswinnaar uitgereikt. De winnaars zijn 

Jaco de Groot (Senioren), Floris van Elzakker (Junioren), 
Anthony Lekkerkerker (Jongens) en Wendy Helmes (Dames). 

5. De Bert Hertog wisselbokalen worden uitgereikt aan Jaco de 
Groot, Wendy Helmes, Floris van Elzakker en Anthony 

Lekkerkerker. 
6. De gediplomeerde trainers Liesbeth de With (2004), Gerwin 

van Vliet (2004), Arja Helmes, Ben van Schaik, Christiaan 
Spruit, Gelieny van der Paauw en Niels Koetsier worden ook 
nog eens in het zonnetje gezet. 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H029&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002&lang=nl&context=Alle
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012&lang=nl&context=Alle
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De doorgeschoven pen 

 

Hallo allemaal, 
 

Ik wil eerst graag Florus de With bedanken voor 

deze doorgeschoven pen. Ik ben Bastiaan de 
Leeuw, geboren en getogen in Benschop, langs de mooie 
wetering aan de smalle kant in het Benedeneind.  

Ik heb de lagere school in Benschop doorlopen en ben toen nar 
de L.T.S. in IJsselstein geweest. Na die afgerond te hebben ben 

ik thuis op de boerderij gekomen, maar daar zag ik geen 
toekomst in en ben ik chauffeur geworden. 

Ik ben met de polsstok in aanraking gekomen door broer 
Keesjan. Met hem ging ik wel eens mee naar een wedstrijd, 

maar met de eerste sprongen ging ik op stap met Arie en Jan 
van der Stok. Gingen we trainen bij Arie Lekkerkerker en toen 
ging ik al gauw met de wedstrijden mee doen. Ik was toen 

ongeveer 10 jaar oud. Ik heb vele wedstrijden gesprongen, 
maar was beslist geen topper, maar ja, zonder verliezers heb je 

ook geen winnaars. Na ongeveer 20 jaar brak ik mijn enkel en 
scheenbeen en heb ik toen maar een punt achter mijn 

polsstokcarrière gezet, maar ik bleef wel bij de polsstok 
betrokken, want toen ben ik al gauw bij de T.C. gegaan. Na 
enkele jaren kwam Aart de With vragen of ik soms wel zin had 

om het bestuur van afdeling Polsbroekerdam te komen 
versterken. Dat heb ik dus ongeveer 15 jaar gedaan, waarvan 

de laatste 8 jaar als voorzitter. Er zijn al heel wat personen die 
dit weten, maar dit jaar leg ik mijn bestuursfunctie neer. Ik heb 

het al die jaren met veel plezier gedaan, en nog steeds, maar 
er is een tijd van komen en van gaan. Hierbij wil ik iedereen 

bedanken, die mij met woord en daad al die jaren hebben 
bijgestaan, want zonder vrijwilligers en bestuursleden lukt het 
ook niet. 

Bedankt, Bastiaan. 
 

Je moet de pen weer doorgeven, en ik geef hem door aan 

iemand die ook zeer actief is bij de polsstok en dat is Ronald 
Overbeek. 
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                                Stukje over nominatie en prijs. 
 

Mij is gevraagd dit te schrijven voor in de 

Polshoogte. Na, dat is natuurlijk een hele eer en 
doe dit bij deze dan ook graag.  
 

Het genomineerd worden. Jaha, dat ging vanzelf. En de titel 
„sportman van het jaar 2007‟ ontvangen eigenlijk ook.  

Wat dat betreft ging het van een „leie dakkie‟.  
Mensen zeggen; geheel terecht en je verdient het. Zelf ben ik 
daar niet zo zeker van. Eigenlijk maar 1 wedstrijd echt goed 

gesprongen. Wat neer kwam op 1 sprong. Maar niet iedereen 
deelt deze mening met mij.  Desalniettemin uiteraard vereerd 

met deze prijs. Daarbij moet ik 
vermelden dat de geleverde 

prestaties niet mogelijk waren 
geweest zonder al de mensen 
die elke keer weer hard werken 

om de trainingen en 
wedstrijden mogelijk te maken. 

En de hulp van medespringers 
en publiek etc etc.  

Mijn dank is groot. Ik vind het 
heerlijk om te sporten en zeker 

om te polsstokverspringen. Ik ben gezegend met een gezond 
lichaam en het hele jaar behouden voor echte blessures.  
Mijn dank hiervoor is nog vele malen groter.  
 

Ik hoop nu al, voor volgend jaar, op een nieuw sportief seizoen! 
Waarbij we weer vele gezellige en geslaagde wedstrijden 

kunnen houden.  
Graag tot dan en het liefst tot eerder! 
 

Hele vriendelijke groeten, 
Cornelis de Bruijn. 
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Hallo allemaal! 
 

Zaterdag 24 november was het dan zover. Het Sportgala van 
Lopik -Jo IJsselstein was er weer. Ik had samen met Dymphie 

een mooie galajurk aangetrokken en Cornelis zag er ook 
helemaal deftig uit in z‟n pak. Ik wist eigenlijk niet wat ik ervan 
kon verwachten, want na mijn topseizoen van vorig jaar was ik 

ook genomineerd voor sportvrouw van het jaar en toen ben ik 
het niet geworden. Aangezien ik dit jaar toch wel een stukje 

minder ver heb gesprongen en ook geen grote titels heb 
gewonnen dacht ik dat ik niet zoveel kans maakte op de prijs. 

Ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig maar toen we op 
het podium geroepen werden en aan het publiek werden 

voorgesteld, begonnen m‟n benen toch wel een beetje te trillen 
(dit kon ook komen omdat ik ‟s middags nog nieuwe 
galaschoenen had gekocht met hoge hakjes). Eigenlijk dacht ik 

eigenlijk dat Dymphie zou winnen, maar mijn naam stond toch 
echt op het briefje. Ik was wel een beetje verbaasd, maar vond 

het wel heel leuk. Hein 
Vergeer stelde me ook nog 

een paar vragen en begon 
ook nog even over het 
mastklimmen, omdat ik dit 

jaar ook Fries Kampioen 
mastklimmen ben geworden. 

Dat was wel grappig. Vlak 
daarna werd Cornelis 

sportman van het jaar, dus 
een echt polsstok feestje! Na de voorstelling moest ik met 

Cornelis op de foto, en interviews voor de tv en voor de radio, 
wat wel leuk was, ook al houd ik daar niet zo van. In de foyer 
was het feest al op volle gang dus toen ik daar kwam werd ik 

gelijk gefeliciteerd door allerlei mensen, die ik soms niet eens 
kende. Ik heb eerst m‟n schoenen maar uitgetrokken want m‟n 

voeten deden wel erg pijn Daarna ben ik nog samen met een 
paar polsstokkers in Brabant wezen stappen, wat ook erg 

gezellig was. Het was een leuke avond en ik heb erg genoten. 
 

Groetjes, Wendy 
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Hallo allemaal, 
 

Zoals de meesten van jullie al wisten waren Wendy, Cornelis, 
Arja en ik genomineerd voor het Sportgala 2007 van de regio 

Lopik-IJsselstein. Wendy en ik waren genomineerd voor 
sportvrouw van het jaar. We waren allebei voor de sporten 
polsstokverspringen en turnen genomineerd en het was daarom 

dus erg spannend. Het sportgala vond plaats op 24 november 
in het Fulcotheater; die wel drie keer gevuld had kunnen 

worden.  
Bij binnenkomst kregen alle genomineerden al meteen een 

interview en daarna gingen wij alvast naar de zaal voor de 
instructies. Om 8 uur was het dan zo ver en het sportgala 

begon. De winnaars werden bekend gemaakt en tussendoor 
kwamen er allerlei optredens. Zo konden we kijken naar de 
„look a like‟ Robby Williams, een opera zangeres en een 

dansgroep met een nummer uit de musical Cats. De 
presentator was Hein Vergeer die het erg leuk wist te brengen.  

Uiteindelijk kwamen we aan bij de categorie  „sportvrouw van 
het jaar‟. Wendy, ik en een bowlster waren voor deze categorie 

genomineerd. Na trompetgeluid en tromgeroffel werd bekend 
dat Wendy de winnaar was van het sportgala 2007. Ook 
Cornelis viel in de prijzen; hij was namelijk sportman van het 

jaar geworden. De winnaars kregen het beeldje van het 
sportgala en de overige genomineerden kregen een medaille als 

herinnering mee naar huis. Iedereen kreeg 
ook nog een leuke bos rozen.  

Aan het eind gekomen, was er nog een 
after-party in de foyer van het 

Fulcotheater. Iedereen kon nog nagenieten, 
napraten en dansen. Om ongeveer 1 uur 
was het eind van een geslaagde avond. 

 
Cornelis en Wendy gefeliciteerd! 

 
Groetjes Dymphie 
  

 Fotograaf foto‟s Sportgala  
 Guus van Laere                                        
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Nominatie vrijwilliger van het jaar 
  

Het was een hele verrassing voor me om te horen dat ik was 
genomineerd voor het Sportgala Lopik-IJsselstein in de categorie 
vrijwilliger. 

Meestal worden er vrijwilligers voorgedragen, die al heel veel meer 
'dienst' jaren achter de rug hebben. Meestal zijn vrijwilligers ook 
degenen die achter de schermen veel doen, terwijl de aandacht 

naar de sporter gaat. Ik sta zelf wel op de schansen „in the 
picture‟, maar dan ben je bezig voor een ander en dat is wel wat 

anders dan op een sportgala op het podium te staan en in het 
zonnetje gezet te worden. 
Het sportgala was weer groots opgezet en een flinke promotie 

voor het polsstokverspringen, de winnaar bij de vrijwilligers was 
inderdaad -en heel terecht- iemand die al 35 jaar klaar staat voor 
zíjn club en ik heb een mooie bos rozen en een aandenken aan 

overgehouden.  
Onderstaand gedicht stond op de uitnodiging voor de 

vrijwilligersavond van de afdeling Polsbroekerdam. Deze mocht ik 
overnemen en draag ik op aan al onze vrijwilligers. 
 

Arja Helmes 
Vrijwilliger zijn… 

is vrijwillig 

maar niet vrijblijvend 
is verbonden 

maar niet gebonden 
is onbetaalbaar 

maar niet te koop 

 
is positief denken 
is positief doen 

met als enige doel 
voor jezelf en de ander 

een goed gevoel 
 

die stille kracht, onmisbaar in onze maatschappij 

vrijwilliger, die stille kracht ben jij 
daarom tenminste één keer per jaar 
het petje af en de handen op elkaar!
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Van de Promotiecommissie 
 

Beste springers, leden en vrienden van het 
polsstokverspringen, de promotiecommissie heeft een 

nieuwe voorzitter. Ik heb het stokje overgenomen van Pieter 
Hielema en daarom wil ik me in dit artikel graag even 

voorstellen. Ik ben Ilse de Kruyf, de vriendin van Bertjan van 
Vliet, sterspringer bij de Senioren. Ik ben 19 jaar en ik 

studeer Fiscale Economie aan de Universiteit van Tilburg (nu 
2e jaars). Ik kom uit Woerden, maar ik woon nu met Bertjan 

in Utrecht (Leidsche Rijn). Velen van jullie hebben mij vorig 
seizoen vast al eens tijdens de wedstrijden gezien in de bus 

naast de commentatoren Jan en Wim, waar ik de gesprongen 
afstanden invoerde in de computer. De jonge springers van 

Linschoten kennen mij daarnaast ook van de 
jeugdtrainingen.  

Nu ga ik me (ook) bezighouden met de 
promotiezaken van het 

polsstokverspringen. Zelf spring ik niet, 
maar sinds ik voor de eerste keer naar 

een polsstokverspringwedstrijd ging 
kijken, ben ik helemaal verliefd 

geworden op de sport. Vorig seizoen 
ben ik naar elke wedstrijd komen kijken 

en ook volgend seizoen ga ik weer 
proberen om geen enkele wedstrijd te 

missen. Ook de jeugdtrainingen zijn erg 
leuk om te zien en ik nodig alle ouders 

van onze jeugdspringers van harte uit om eens te komen 
kijken naar de trainingen. 
 

In de promotiecommissie ga ik proberen om die liefde voor 

de sport over te brengen op mensen die de sport nog niet 
kennen. Zo proberen we in de promotiecommissie te zorgen 

voor meer bezoekers bij de wedstrijden en meer nieuwe 
springers. Daarbij worden we natuurlijk enorm geholpen 

door de verenigingen! Ook proberen we mensen kennis te 
laten maken met het polsstokverspringen op demo‟s en 
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hopen we buitenlandse toeristen bekend te maken met het 

polsstokverspringen in de Hollandse provincies.  
In de promotiecommissie vervang ik Pieter Hielema als 

voorzitter. Pieter blijft lid van de promotiecommissie, samen 
met Eelco Tigchelaar en Floris van Elzakker. We zijn nog 

hard op zoek naar een nieuw lid, dus als het je leuk lijkt om 
te helpen met deze activiteiten, kun je altijd een van ons 

mailen of bellen. 
 

Ik weet dat het nog erg ver weg is, maar ik heb alweer heel 
erg veel zin in het nieuwe seizoen. Samen met de 

verenigingen, alle leden en alle vrijwilligers gaan we onze 
sport nog bekender, nog groter en nog gezelliger maken! 
 

Groetjes, 
 

Ilse de Kruyf 

 
 

2009    
Polsstokbond Holland  

 50 jaar  
 

In 2009 is er 50 jaar Polsstokverspringen in Holland en dit 

heuglijke feit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. 

Om het één en ander te organiseren willen we een 
jubileumcommissie maken van springers, oud-springers, 

vrienden van het Polsstokspringen, kortom, iedereen die zich 
geroepen voelt om er een mooi jubileumseizoen van te 

maken. 
Wie zich aangesproken voelt en deel wil uitmaken van de 

jubileumcommissie kan zich opgeven bij de secretaris  
van de PBH, Leo Roskam: Tel 0348-551572  

e-mail: leo.roskam@pbholland.com 
Afhankelijk van de animo voor de nieuwe commissie kunnen 

we dan besluiten of, en zo ja welke extra activiteiten er in 
het jubileumjaar zullen zijn. 

mailto:leo.roskam@pbholland.com
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Indoortraining in Februari van start! 
 

Wegens succes in eerdere jaren is er ook in 2008 weer een 

indoortraining. Het doel van de indoortraining is om op een 
gezellige, maar zeker ook opbouwende manier bezig te zijn met 
onze sport. Zoals vorig jaar gewenst, hebben we voor dit 

indoorseizoen 10 trainingen gepland! Ook is er dit jaar een 
vernieuwde opzet met 3 hoofdtrainers en hulptrainers, die in 

vaste groepen zullen samenwerken. Momenteel zijn 2 
polsstokkers bezig met herziening van de oefeningen en 

trainingsmethoden, de studenten Lianne en Cornelis zullen de 
resultaten op de eerste training demonstreren met hun uitleg. 
De opbouw van de avond blijft grotendeels gelijk; we beginnen 

iedere training met een warming-up, vervolgens doen we vaste 
oefeningen in kleine groepjes onder begeleiding van een 

trainer. Tussendoor hebben we een kleine pauze, we sluiten af 
met een spel. Suggesties zijn welkom! 
 

Hieronder alles op een rijtje. 
 

• Doelgroep:Springers met grote schans licentie 
• Data:   8, 15, 22 en 29 februari, 

 7, 14, 21 en 28 maart, 

 4 en 11 april. 
• Tijd:   19.30u – 21.00u,   

 de zaal is open vanaf 19.15u! 
• Plaats:  Sporthal Wellant College te Montfoort (Doeldijk).  

• Kosten:   € 15,- onder voorbehoud 
• Info:  Houd voor meer info de site in de gaten.  
 

We zijn nog naar iemand op zoek die de financiën van de 

indoortraining wil beheren. Het gaat om het in ontvangst 
nemen van de betaling van de springers en het betalen van de 

huur aan het Wellant College. Er is een invulformulier 
beschikbaar om alles makkelijk bij te kunnen houden. Heb je 
interesse? Neem dan contact op met Carla.  
 

Carla Bos 
Namens de trainers van de PBH 
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Oplossing jeugdfoto 

  
In de vorige Polshoogte stond een foto van 

een klein meisje met een baby op haar 
schoot. 
 

Er zijn daar een aantal reacties op gekomen, 

en het was niet Therese Eikelenboom met 
nichtjes Willeke of Margriet, of kinderen van 

de fam de Bruijn, of Maartje en Wouter (met 
strik), maar Leonie van der Stok met Wendy 

Helmes.  
Er werden verschillende redenen 

gegeven, waar Wendy en Leonie 
elkaar van zouden kennen: 

Jan van der Stok deed nog aan 
polsstokverspringen en toen is de 

foto gemaakt… 
Wendy was het buurmeisje van 

Leonie…  
Het juiste verhaal is dat Henry en 

Arja Helmes vroeger naast Jan en 
Marry van der Stok hebben gewoond 

en als buren ook meemaakten dat 
Leonie werd geboren.  

 

Marry van der Stok was kraamverpleegster en toen Wendy 

werd geboren (inmiddels woonde de familie Helmes in 
IJsselstein) werd aan Marry gevraagd of ze wilde kramen. 

Leonie kwam ook een keertje mee om naar het baby‟tje te 
kijken en toen is deze foto gemaakt. 

De juiste antwoorden zijn gegeven door: Christiaan Spruit, 
Joke de With, Willeke en Arina Schalij en fam Baars.  

Er is inmiddels geloot, Joke de With heeft een lekkere 
banketletter gekregen, de anderen een chocoladeletter voor 

de moeite. 
 

Leonie en Wendy. 
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Deze nieuwsflits is ook te vinden op de website van het NFB 
www.nederlandsefierljepbond.nl  onder Menu / Nieuwsbrieven 



 24 
    24 



 25 

Hoi allemaal, 
 

Ik ben Gerben van Schaik. Ik zit op de Eben Haëzerschool in 
Benschop. Ik zit in groep 5 en ben 9 jaar. 
In het begin van het polsstokseizoen had ik iedere keer de eerste 

prijs. Als ik droog aan de overkant kwam al. Toen kwamen Paola, 
Robert, Auke, Julia en Reinier erbij. Toen moest ik er wel wat voor 

gaan doen. Dat was leuk, want we gingen toen allemaal ook 
steeds beter springen. Ik was wel kampioen van 2007 bij de jeugd 
t/m 9 jaar. Mijn pr is nu 7.55 meter. 

Op 24 juni 2007 zijn we ook in België geweest. Daar heb ik de 
opening van de 
jeugdschans gedaan. 

Het was best een 
beetje spannend, 

maar we mochten  
eerst oefenen. 
Jammer genoeg was 

het niet zulk mooi 
weer, maar het was 
wel erg leuk. Het was 

wel ver rijden, ik  
hoop dat we er nog 

een keer een wedstrijd            Gerben wordt hier tijdens de opening  

gaan springen.                  gefilmd door een cameraploeg van de Belgische TV                   
 

Het is nu winter en het polsstokseizoen is al een tijdje voorbij. 
Dat vind ik jammer want ik doe het graag en ben er ook best wel 

goed in. Ik had ruim 50 meter bij elkaar gesprongen.  
Nu ben ik op zoek naar een andere sport. Vanaf januari wil ik op 
atletiek, dat lijkt me leuk. 
 

En al denk je dat het nu stil is. Er is heel veel te vinden op de PBH 

site. Onder het kopje Site Map kun je van alles vinden. Zo vond ik 
het FD klassement. Daarin ben ik tweede geworden dit jaar. Ik sta 

tussen Jaco de Groot en Anthony Lekkerkerker in. Zo staan er nog 
veel meer dingen. Ga eens op zoek en je zult heel veel leuke 
dingen tegenkomen.    Tot volgend seizoen.   Gerben van Schaik. 
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Heej iedereen! 
  

Ik ben Sofie Strien, ik ben twaalf 

jaar, woon in Benschop en spring 
alweer 2 jaar bij  de polsstokclub “ 
polstokkerdam”. Door mijn broer 

Freek ben ik enthousiast geworden 
voor deze sport. 

Dit jaar heb ik al een paar keer 
geoefend op de grote schans, tot nu 

toe nog steeds de overkant 
gehaald.Volgend jaar ga ik daar ook 
wedstrijd springen. (als ik mijn 

licentie heb gehaald.)  
Polsstokverspringen blijf ik een 

super leuke sport vinden. Lekker in 
de buitenlucht en er hangt een 

gezellige sfeer, we hebben altijd 
veel lol met elkaar. 

  
Nu het polsstokseizoen er op zit, turn ik bij de selectie in de 
sporthal „De Bosrand‟ in Benschop. Af en toe heb ik ook 

wedstrijden, voor mij is dat meteen een goede wintertraining.  
  

Dit jaar ben ik naar de middelbare school gegaan, het Cals 
College in Nieuwegein in klas Havo/Vwo. Het is een leuke 

school en zit in een gezellige klas met veel vriendinnen. In het 
begin was het wel even wennen maar nu is het allemaal heel 
vertrouwd, met nog drie andere klasgenoten kwam ik in de 

dezelfde klas. 
„s Morgens rijden we met een flinke groep naar school, Lekker 

kletsen op de fiets en voor je het weet ben je al in Nieuwegein.  
  

Iedereen een fijne „winterslaap‟ toegewenst (fijne feestdagen) 
en tot ziens in het voorjaar, want dan gaan we weer met frisse 

moed beginnen aan een nieuw seizoen!  
  
Groetjes, van Sofie Strien. 
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Wist je dat… 
 

- Sander (van der Kroef) aan het eind van een 

trainingsavond in Linschoten over het water mocht 
springen 

- Sander hier zo blij om was, dat hij van vreugde vergat 
zijn stok mee te nemen 

- hij kopje onder ging, maar er wel om kon lachen 
- de springers van de jeugdschans aan het begin van het 

volgende seizoen ook een trainingsmiddag hebben 
- ze op deze middag een „zwemtraining‟ krijgen in een 

mooi groot zwembad 
- alle springers van de jeugdschans daarom 

zaterdagmiddag 5 april 2008 vrij moeten houden 
- er op zaterdagavond 5 januari 2008 een 

volleybaltoernooi voor de springers is in Oudewater 
- we het heel leuk zouden vinden als de jeugdspringers 

daar ook bij zijn om hun vereniging te supporteren 
- de ouders van de jeugdspringers dan ook iedereen 

weer kunnen zien en spreken 
- deze ouders zich niet druk hoeven te maken over een 

oppas voor de kleinste kinderen, want er wordt ook 
voor hun weer van alles georganiseerd 

- het altijd heel gezellig is tijdens en na dit toernooi 
- je op de website o.a. heel gemakkelijk kan zien wat je 

in 2007 allemaal hebt gesprongen 
- je dan op je naam moet zoeken, en dan moet klikken 

op aantal wedstrijden 2007 
- tijdens het Sportgala Lopik-IJsselstein nóg een 

polsstokverspringer maar liefst 5x op het podium stond 
- dat dit onze springer Martijn van Schaik was 

- dat Martijn met zijn drumstel iedere keer mocht 
roffelen als Hein Vergeer zei: „en de winnaar is…..‟ 

- wij dit natuurlijk heel erg leuk vonden en Martijn dit 
deed alsof hij niet anders gewend was 
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-  

De redactie van Polshoogte wenst alle springers, 
leden, familie, sponsors en vrienden van het 

Polsstokverspringen fijne Kerstdagen  
en een goed, gezond en sportief 2008 

 


