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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 
 

Hier is dan weer de 1e Polshoogte van 2008. De afgelopen 
„stille„ wintermaanden is er weer door het hoofdbestuur en 

de afdelingen druk overleg gevoerd over het seizoen wat 
over ruim twee maanden weer gaat beginnen.  

Wat er allemaal de afgelopen winter is besproken kunnen en 
willen we niet in de Polshoogte kwijt. Als je helemaal op de 

hoogte wil zijn van alle nieuwtjes uit het PBH bestuur dan 
ben je van harte welkom op de jaarvergadering, die op 

donderdag 20 maart in de Triangel wordt gehouden. 
De uitnodiging en de agenda staan in deze Polshoogte, ook 

heeft onze secretaris Leo het voor elkaar gekregen om het 
hele seizoen in een verslag van slechts 6 pagina‟s samen te 

vatten. In de vorige Polshoogte stond een oproep voor een 
te vormen jubileumcommissie i.v.m. het 50-jarige jubileum 

van het polsstokverspringen. In deze Polshoogte staat al een 
ingezonden stuk van deze commissie. Ook is het onze 

huisontwerpster Cecilia gelukt om 48! wedstrijden op de 
kalender in te passen, die zoals gebruikelijk op de 

achterzijde van de Polshoogte is gedrukt.  
Veel leesplezier en tot ziens op de jaarvergadering. 
 

De volgende Polshoogte komt in mei en als je daar iets voor 
hebt kun je dat mailen naar arja.helmes@pbholland.com 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 25 april 2008 
De volgende editie komt uit: begin mei 2008 
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Van het PBH bestuur 
 

De tijd gaat snel. Amper zijn we “hersteld” van het seizoen 

2007 of het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur.  
Te beginnen met de eerste wedstrijd over ruim 2 maanden 

op 17 mei in Linschoten.  
Daarna zal één van de hoogtepunten ongetwijfeld de 

Tweekamp op 5 juli in Polsbroekerdam zijn. Vorig jaar 
verloor de PBH de Tweekamp nipt in IJlst, dit jaar is het tijd 

voor revanche en willen we opnieuw de sterkste 
polsstokregio van de wereld zijn. Op 2 augustus is het 

Hollands Kampioenschap in Vlist. Na het succesvolle NK dus 
opnieuw een grote wedstrijd in Vlist, dat belooft veel. 

Uiteindelijk eindigt het allemaal weer met het NK. Voor het 
NK op 23 augustus gaan we naar Friesland. In Burgum gaan 

we proberen om weer flink wat hoofdprijzen op te eisen. 
 

Vorig jaar hebben we een eerste voorzichtige start gemaakt 
met een tweede klasse. Dit jaar wordt deze klasse verder 

uitgebreid en mogen ook de dames, junioren en senioren 
aan de bak in de 2de klasse. Het wordt organisatorisch een 

spannend jaar en er zal ook vast hier en daar wel wat 
verkeerd gaan. We vragen bij voorbaat om wat begrip en 

geduld. In de volgende Polshoogte, die voor het begin van 
het seizoen uitkomt komt, zal dit verder aan de orde komen. 

 
Vorig seizoen is op 5 januari jl. afgesloten met het 

traditionele volleybaltoernooi. Het, ook hier, jaarlijks 
groeiende aantal deelnemers maakte het noodzakelijk om 

naar een sporthal te verkassen met een derde baan. Deze 
hebben we gevonden in Oudewater. Sporthal De Noort Syde 

voldeed prima en zal ook volgend jaar weer onze uitvalsbasis 
zijn. 

Uiteindelijk won het 1e team van Vlist de volleybalprijs. 
Na het volleybaltoernooi zijn er zoals elk jaar weer flink wat 

prijzen uitgedeeld aan de uitblinkers van het vorige seizoen 
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en werden de springer en talent van het jaar bekend 

gemaakt. 
 

Cornelis de Bruijn is 
gekozen tot „springer van 

het jaar‟ en Anthony 
Lekkerkerker mag een 

jaar lang de titel „talent 
van het jaar‟ dragen. 

Beide springers komen 
volgend seizoen uit in  

een andere klasse, maar 
mogen door het goede 

springen van afgelopen 
seizoen gelijk in de 

Topklasse uitkomen.  
 

Bijzondere aandacht was er ook voor één nieuw Lid van 
Verdienste, waarover ook verderop in deze Polshoogte een 

verslag staat geschreven. 
 

Donderdag 20 maart 2008 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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Lopik, 28 februari 2008  

 
Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 

 
Het PBH-bestuur nodigt u/jullie hierbij uit voor de 

Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). 
Deze wordt gehouden op 

donderdag 20 maart 2008 
in  “De Triangel” te Polsbroekerdam 

en begint om 19,30 uur! 
 

 
Agenda 

Algemene Ledenvergadering Polsstokbond Holland 
do. 20 maart 2008 

  
1. Opening en mededelingen 

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2007  
     (zie Polshoogte van mei 2007 of op de website)  

 

3. Jaarverslag secretaris 2007                                         
(zie deze Polshoogte vanaf pagina 20) 

 

4. Financiële zaken 
  a. Jaarrekening 2007  

  b. Begroting 2008 
  c. Bestedingen 2008 

  d. Vaststellen contributie 2008.  
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  Voorstel van het bestuur: dezelfde tarieven als in 2007 
                               Voorstel 2008:  In 2007: 

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

5. Verslag kascommissie 2008 en benoemen     
Kascontrolecommissie 2009  

 a. Verslag kascontrolecie 
 b. Benoeming nieuw lid kascontrolecie  

 
6.   Nieuws van/voor de verenigingen 

 
7. Bestuursverkiezing  

 Aftredend en niet herkiesbaar zijn Corrinne Dubbelman   
en Erik Bos 

 Voorstel van het bestuur: Douwe Boersma      
 (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.   Pauze 

 

9.   Benoeming lid van verdienste 
 

10. Technische zaken, o.a. toelichting bij de wedstrijden 
 

11. Promotiezaken 
 

12. Sponsorzaken 
 

13. Contact met NFB en FLB 
 

14. Rondvraag 
 

15. Sluiting  
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Tijdens het verschijnen van de vorige Polshoogte 

ontvingen wij het bericht van het overlijden van één 
van de vele personen die in de beginjaren van het 

polsstokverspringen hun steentje hebben bijgedragen. 
 

  

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat op 
6 december 2007 overleden is ons erelid 
 

Arie Schouten 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
 
     Polsstokbond Holland 
 

 

 
PBH agenda 

 
Wij hebben als bestuur van de PBH gemeend om onze 

vergaderagenda in de Polshoogte te plaatsen.  
Mocht een lid iets in willen brengen op een vergadering,  

dan zijn bij deze de data bekend. 
 

Do 17 april - HB vergadering 
Do 26 juni - HB vergadering 

Do 11 september - HB vergadering 
Wo 1 okober - HB vergadering 

Do 27 november - HB vergadering 
 

Do 16 oktober -  najaarsvergadering 
 

Zat 3 januari 2009 – volleybaltoernooi 
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Lid van verdienste 

 
 

 
Tijdens het 

jaarlijkse 
volleybaltoernooi op 

5 januari is Werner 
Kamphof  

benoemd tot  
Lid van Verdienste 

van de Polsstokbond 
Holland. 

 
 

 
 

 
Deze eretitel kreeg Werner vanwege zijn grote inzet voor het 

polsstokverspringen in de afgelopen (bijna) 20 jaar.  
 

Specifieker is het een blijk van waardering voor zijn 
bestuursinzet in ruim 10 jaar.  

 
In het bestuur had Werner een belangrijke rol als „baken van 

rust in woelige tijden‟. Op technisch vlak is Werner tevens 
vaak in staat gebleken om bij ingewikkelde vraagstukken de 

gewenste doorbraak te realiseren.   
In 2007 trad Werner terug uit het bestuur. 

 
Bij de Polsstokbond Holland zijn, tot nu toe, zeven personen 

benoemd tot lid van verdienste. Dit zijn naast Werner 
Kamphof: Teus Eikelenboom (nu Erelid), Bert Hertog †, Arie 

de Jong, Bert Koetsier, Martijn Kool en Ronald Overbeek. 
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Nieuws van afdeling Polsbroekerdam 
 
De vereniging Polsbroekerdam heeft de laatste 

jaren veel nieuwe springers erbij gekregen, er 
waren al eens trainingspakken bij besteld, maar 

dit bleek afgelopen seizoen onvoldoende te zijn. 
 

We hebben flink gezocht naar nieuwe trainingspakken in 
onze clubkleuren en het is uiteindelijk ook gelukt om die te 

vinden. 
 

Twee Benschopse bedrijven zijn bereid gevonden om deze 
pakken te sponsoren. Aannemingsbedrijf Gebr. Schep bv 

doet dit voor de 3e keer. Dit keer heeft ook Terberg 
Benschop BV een flinke bijdrage geleverd, waardoor het 

mogelijk is om de trainingspakken aan te schaffen. 
 

Er zijn inmiddels een heel aantal trainingspakken gekocht, 
waar we de komende 5 jaar mee vooruit kunnen. Ook 

hebben we kleinere maten aangeschaft voor al onze 
springers op de jeugdschans, ook deze springers zijn 

komend seizoen herkenbaar aan een trainingspak van 
Polsbroekerdam. 
 

Op maandag 7 april willen we de pakken gaan uitreiken en 

passen. Graag deze datum vast noteren in jullie agenda. 
Nader bericht hierover volgt nog. 

 
 

Lustrumwedstrijd Polsstokclub de Vlist 

 
Graag willen we jullie alvast wijzen op  
het eerste lustrum van de herrezen  

Polsstokclub De Vlist.  
Hou zaterdag 14 juni vrij in de agenda! 

Natuurlijk zijn er 1e en 2e klas wedstrijden, 
altijd spannend. Daarnaast is er een en ander te bekijken, 

hoeven de kinderen zich niet te vervelen en ook aan de 
inwendige mens is gedacht. Tot ziens allemaal op 14 juni! 
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Anthony Lekkerkerker, talent van het jaar 

 
Hallo, 

 
Er is aan me gevraagd of ik een stukje wou schrijven over 

het afgelopen seizoen en mezelf. 
Ik ben dus Anthony Lekkerkerker, woon in IJsselstein en ben 

17 jaartjes oud. Op het ROC in Zeist volg ik de opleiding 
Management en Communicatie. Naast school ben ik sinds 

kort ook te vinden op de maandag bij Terberg machines. 
 

Het seizoen 2007 was ik begonnen 
met een pr. van 14.99, en ik wou 

dan ook dolgraag tijdens het 
seizoen over die 15 meter, het 

lukte eigenlijk vrij gemakkelijk. Na 
een paar wedstrijden sprong ik 

eindelijk uit het niets 16.71, ik was 
er echt dolblij mee, achteraf denk 

ik dat ik de hele week met een big 
smile gelopen heb. Vanaf dat 

moment liep het helemaal lekker. 
Ik verbeterde mijn pr uiteindelijk 

tot een afstand van 16.73, verder 
ben ik ook nog Hollands kampioen 

geworden en 2e op het NK in Vlist.  
Ook mocht ik enkele maanden terug de schitterende 

wisselbeker ontvangen met de titel „talent van het jaar‟. 
Ik vind het geweldig, en een enorme eer om deze te mogen 

ontvangen.  
Mijn streven voor aankomend seizoen is dan ook natuurlijk 

om de 17 meter te mogen springen. 
Verder wil ik iedereen heel veel succes wensen met trainen 

voor het aankomend seizoen, en dat het een schitterend jaar 
mag worden, tot over een paar maandjes!!! 

 
Hasta luego, Anthony  
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

Bastiaan, hartelijk bedankt voor het doorschuiven 

van de pen, daar heb je me mee verrast, ik ben al 
geen prater, laat staan een schrijver. Daarom heb ik 

zo mijn secondante ingeschakeld. En komt er 
wellicht nog iets interessants op papier. 
  

Ik ben alweer 2 jaar aan de zijlijn actief. Met het NK in 

Polsbroekerdam in 2005, meende ik de pols in de willigen 
gehangen te hebben. Maar het springen met carbon dat vanaf  

2006 zijn opgang heeft gemaakt, heeft ook mij te pakken 
gekregen en afgelopen jaar ben ik toch boven mijn eigen 
verwachting, nog 2 keer ruim over de 17 meter gesprongen.  

Wat voelde dat weer ouderwets lekker.  
  

Aankomend jaar ga ik zeker knallen in 't Heidenskip op het NFM.  
En hoop dan ook, wat me in al die 18 jaar dat ik daar heb mee-

gesprongen niet gelukt is, een NFM-hangertje mee naar huis te 
gaan nemen. Kamperen hoort daar natuurlijk ook bij, zelfs mijn 

kinderen kijken daar al met plezier naar uit. Ik vind het geweldig 
zo'n traditie en de liefhebberij voor het polsstokverspringen over 
te kunnen geven aan onze kinderen Fabiënne (7 jaar) en Reinier 

(5 jaar). Ik hoop dan ook dat ik hen nog eens mag feliciteren met 
een NK huldiging. 
  

Daarom vind ik het ook erg leuk om nog steeds training te geven, 

TC-verenigingslid en bestuurslid te zijn in Polsbroekerdam en zo 
mee te helpen aan de verdere ontwikkeling van onze mooie oer-

Hollandse sport. Ik hecht echter veel waarde aan vrijwilligers die 
hun handen uit de mouwen kunnen en durven steken om met 
elkaar te werken aan alles wat nodig is om de vereniging draaiend 

te houden. Ik wens daarom alle vrijwilligers weer veel energie, 
plezier en mooi weer, om alle wedstrijden tot een mooie resultaten 
te laten komen. 
  

Daarom schuif ik de pen graag door aan een trouwe vrijwilligster:  
SRAAB EKEIM.  
 

Veel succes ermee.      Ronald Overbeek. 
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Vrijwilligers gevraagd 
 

Dit seizoen worden ruim 40!!! 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.  

Ook kunnen de springers van de 1e klasse wedstrijden 
helpen bij de 2e klasse wedstrijden en andersom. 

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. 
 

 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 
 onderhoud website (computerervaring vereist). 

 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 
 
Op de kalender op de volgende pagina’s kunt u aankruisen op welke 
data u kunt helpen.  
De vetgedrukte data zijn speciale wedstrijden. 
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 Ik wil graag meehelpen, maar weet nog niet welke dagen ik 
beschikbaar ben.  
 

X Datum klasse Tijd Plaats 

 Za  17 mei 2e 15.00 Linschoten 

 Za  17 mei 1e 18.30 Linschoten 

 Za  24 mei 2e 15.00 Vlist 

 Za  24 mei 1e 18.30 Vlist 

 Di   27 mei 2e 19.00 Polsbroekerdam 

 Do  29 mei 1e 19.00 Polsbroekerdam 

 Za  31 mei 2e 11.00 Polsbroekerdam 

 Za  31 mei 1e 14.00 Polsbroekerdam 

 Za    7 juni 2e 15.00 Linschoten 

 Za    7 juni 1e 18.30 Linschoten 

 Wo 11 juni 2e 19.00 Vlist 

 Do  12 juni 1e 19.00 Vlist 

 Za  14 juni 1e 15.00 Vlist 

 Za  14 juni 2e 18.30 Vlist 

 Za  21 juni 2e 12.30 Jaarsveld 

 Za  21 juni 1e 15.00 Jaarsveld 

 Di   24 juni 2e 19.00 Linschoten 

 Wo 25 juni 1e 19.00 Linschoten 

 Za  28 juni 2e 15.00 Linschoten 

 Za  28 juni 1e 18.30 Linschoten 

 Di      1 juli 1e 19.00 Polsbroekerdam 

 Wo    2 juli 2e 19.00 Polsbroekerdam 

 Za     5 juli TK 14.00 Polsbroekerdam 

 Wo    9 juli 2e 19.00 Vlist 

 Do   10 juli 1e 19.00 Vlist 

 Za   12 juli 2e 12.30 Jaarsveld 

 Za   12 juli 1e 15.00 Jaarsveld 

 Wo  16 juli 2e 19.00 Jaarsveld 

 Do   17 juli 1e 19.00 Jaarsveld 

 Za   19 juli 2e 15.00 Vlist 

 Za   19 juli 1e 18.30 Vlist 

-- Za   26 juli NFM 10.00 It Heidenskip 

 Wo  30 juli 2e 19.00 Vlist 
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 Do   31 juli 1e 19.00 Vlist 

 Vr    1 aug 2e 19.00 Vlist 

 Za    2 aug HK 14.00 Vlist 

 Di     5 aug 2e 19.00 Linschoten 

 Wo   6 aug 1e 19.00 Linschoten 

 Za    9 aug 2e 15.00 Linschoten 

 Za    9 aug 1e 18.30 Linschoten 

 Do  14 aug 2e 19.00 Jaarsveld 

 Vr   15 aug 1e 19.00 Jaarsveld 

 Za  16 aug 2e 11.00 Polsbroekerdam 

 Za  16 aug 1e 14.00 Polsbroekerdam 

 Di   19 aug 2e 19.00 Vlist 

 Wo 20 aug 1e 19.00 Vlist 

-- Za  23 aug NK 14.00 Bergum 

 Za  30 aug Jeugd 15.00 Jaarsveld 
          

TK = Tweekamp / NFM= Nationale Fierljep Manifestatie  
HK = Hollands Kampioenschap /NK = Nederlands Kampioenschap 

 

Graag deze lijst inleveren bij de onderstaande contactpersonen 
 

Afdeling Polsbroekerdam: Lianne van der Wijk 

Benedeneind ZZ 299a – 3405 CK Benschop -Tel 06-11406701  
liannevdwijk@live.nl 
 

Afdeling Jaarsveld: Leo Roskam 
Lopikerweg West 9 - 3411 AL Lopik – Tel 0348-551572 
leo.roskam@pbholland.com 
 

Afdeling Vlist: Marja van Eijk 
Oost Vlisterdijk 4 - 2855 AC Vlist - Tel 0182-501947 
vaneijk245@zonnet.nl  
 

Afdeling Linschoten: Maartje Spruit  
Waardsedijk 20 - 3425 TG Snelrewaard – tel 0348-471350  

maartjespruit@hotmail.com 
Margriet Kamphof - Veldzichtlaan 7 - 3461 GT Linschoten   
Tel 06-53577870 - margrietpolsstokmuts@hotmail.com 
 

….of PBH contactadres: Arja Helmes  
Panoven 67 - 3401 RB  IJsselstein - tel 030-6887108  
arjahelmes@pbholland.com 
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Ideeën jubileumjaar 
 

Hallo Springers, Vrijwilligers, Supporters en alle belangstellenden, 
  

Over een paar jaar zal het Hollandse Polsstokverspringen in het 
teken staan van het 50-jarig jubileum. Wij, de jubileumcommissie, 
zijn al hard aan het brainstormen voor leuke ideeën tijdens dat 

seizoen. De ideeën lopen erg uiteen, van speciale wedstrijden, tot 
leuke herinneringsdingen.  
  

Heb jij ook leuke ideeën voor de aanvulling van ons 
jubileumjaar?  

Laat het ons weten. We zullen alles bekijken en wie weet wordt 
het uiteindelijk uitgevoerd. Je idee hoeft niet spectaculair te zijn, 
maar gewoon leuk passen bij een jubileum en kan variëren van 

een speciale wedstrijd tot een kunstwedstrijd. 
 

Wij zijn ook op zoek naar een speciaal jubileumlogo 
Het lijkt ons leuk om een speciaal logo te gebruiken in het 
jubileumjaar. Dit logo kan ontworpen worden door jou! 

In een speciale wedstrijd zoeken we een origineel jubileum logo 
passend bij het thema ‟50 jaar polsstokverspringen in Holland‟ en 

iedereen mag meedoen. De winnaar ontvangt een tegoedbon. 
 

De spelregels: 

 Het gaat om het „50 jaar polsstokverspringen in Holland‟. 
 Het logo mag je helemaal zelf verzinnen en moet nieuw zijn. 

 Stuur het logo in twee formaten op: Eén op groot formaat, 
voor de beoordeling en één in het uiteindelijk te gebruiken 
formaat. Je mag het logo ook op papier inleveren. 

 Het logo graag opsturen in jpg. formaat (Windows) 
 Met het insturen van het logo, zie je af van de rechten.  

De Polsstokbond Holland heeft dan de rechten over het logo.  

 Het ontwerp moet voor 1 mei 2008 worden in geleverd bij 
Liesbeth de With of het adres van de jubileumcommissie. 

 

We horen graag van jullie en hopen veel suggesties en logo‟s te 
ontvangen. Heb je nog vragen, suggesties, logo‟s en dergelijke?  

Stuur ze naar ons speciale mailadres: 
jubileumcommissie@pbholland.com 
 

Namens de Jubileumcommissie: 
Liesbeth de With – Voorzitter 
Keesjan Steverink – Secretaris 

mailto:jubileumcommissie@pbholland.com
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Indoortraining 

 
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de indoortraining van 
het seizoen 2008. Maar om nu voor de vierde keer te gaan vertellen, 
dat we in de gymzaal van het Wellant College te Montfoort trainen. 
Nee, dat vond ik een beetje afgezaagd. 
Daarom een kort verhaaltje wat de indoortraining precies inhoud. 
Speciaal voor: familie, vrienden, kennissen en springers die niet 
durven te komen;) 
 
Indoortraining is in gezellige sfeer het snot voor je ogen trainen. 
Indoortraining is een oefening doen die verdacht veel op de 
toilethouding lijkt. 
Indoortraining is loopoefeningen uitvoeren waardoor je denkt dat je 
twee houten benen hebt. 
Indoortraining is tijdens het warmlopen het vorige weekend 
bespreken. 
Indoortraining is tijdens het warmlopen aankomend weekend plannen. 
Indoortraining is elkaar pesten en plagen totdat ze niet meer bij 
komen van het lachen. 
Indoortraining is elkaar helpen en stimuleren tot het uiterste te gaan. 
Indoortraining is elkaar coachen de beste techniek toe te passen. 
Indoortraining is denken dat je oud en versleten bent, als je een 
bepaald persoon ziet trainen. 
Indoortraining is bekijken hoe het met de concurrentie staat. 
Indoortraining is voetballen op je sokken (tegen blessures zeggen ze). 
Indoortraining is trefbal spelen met een skippybal. 
Indoortraining is de striemen op je rug hebben van de skippybal, en 
dan keihard moet lachen. 
Indoortraining is ………………… 
Precies voor iedereen is dat verschillend. 
Maar één ding is zeker, gezellig en sportief is het zeker. 
Dus heb je zin om te trainen kom elke vrijdagavond om 19.30 trainen. 
(tot 11 april) 
Heb je geen zin blijf dan maar lekker thuis, gezellig zal het toch wel 
worden ;) 
Greetz….. 
Eén van de deelnemers. 
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Nieuws van de sponsorcommissie 
 

Eerst het goede nieuws: Alle adverteerders van de Polshoogte met 
een contract van één jaar hebben hun contract verlengd. Ook 

heeft „lange‟ Willem Verwey ons benaderd of we nog een plekje 
over hadden voor een advertentie van zijn camping „de Boerderij‟. 

De polsstokwagen is ook helemaal vol met reclameborden met een 
meerjarig contract, dat gaat allemaal heel erg goed. 
Het slechte nieuws is dat Vitens heeft besloten niet meer als grote 

subsponsor op te treden tijdens de speciale wedstrijden. 
Na de fusie vorig jaar wisten we als dat het sponsorbeleid zou 
worden herzien. Ze hebben gekozen om meer in natura te 

sponsoren (met de waterwagen) bij hardloopevenementen. Alleen 
het reclamebord op de polsstokwagen wordt nog gesponsord. Toch 

willen we Vitens/Hydron bedanken voor de bijdragen van de 
laatste jaren. De PBH heeft de laatste jaren flink moeten 
investeren in materiaal (carbonstokken) en dat zal niet kunnen 

zonder de nodige sponsoren voor onze sport.  
 
Ook staan inmiddels al enkele jaren de banners van ACE koeriers, 

Hielema bedrijfsorganisatie en Eltacon Engineering op de website. 
Nieuw is de banner van H2e en de Wit computers in IJsselstein. 

Via een klik op deze banners komt u op de websites van deze 
sponsoren en kunt u zien wat deze bedrijven u te bieden hebben. 
 

Jeva metaalbewerking uit Lopik heeft ook komend seizoen weer 
een mooie sponsoring toegezegd en de Rabobank Lopikerwaard 
sponsort bij een aantal wedstrijden in Jaarsveld en 

Polsbroekerdam d.m.v. een reclamedoek.  
 

De Sponsor Bingo Loterij heeft ons in januari benaderd om mee te 
doen aan een speciale belactie om leden te werven en daarmee de 
PBH te steunen. We hebben heel wat mensen lid kunnen maken 

en ook tegelijkertijd ruim 10 nieuwe vrienden van Polsstok-
verspringen gevonden. Een verslag hiervan staat op de website. 
 

Overigens staan al onze sponsoren ook vermeld op de sponsor-
pagina van onze website. Neem daar ook eens een kijkje om te 

zien welke bedrijven onze sport een warm hart toedragen. 
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Jaarverslag PBH 2007 
 

Inleiding: Dit jaarverslag bestaat uit  
2 delen, nl. a. Het wedstrijdseizoen en    

b. Activiteiten van PBH-bestuur/Cie’s  
en overige activiteiten. 
 

a.  Het wedstrijdseizoen 
Algemeen:  In februari en maart zijn er weer de zaaltrainingen in de 
gymzaal van het Wellantcollege te Montfoort. Dit jaar springen ook 

de Jongens A, B en C en de Dames A met carbonstokken. Tijdens het 
seizoen zijn er heel veel deelnemers in de jongenscategorie. Om 
deze reden komen er vanaf 10 juli 2e klasse wedstrijden voor de 

Jongens B en C. Drie wedstrijden worden verplaatst naar Linschoten 
omdat de zandbedden van Jaarsveld en Polsbroekerdam, na enkele 
forse regenbuien, te nat zijn.  
 

Jongens:  Aan het begin van het seizoen strijden Gustian Roskam, 
Dennis van Zelderen, Anthony Lekkerkerker en de verrassend goed 
springende Sander van Vliet om de leiderstrui. Op 9 juni laat 

Anthony met een sprong van 16,17 m zien dat hij vanaf dat moment 
de beste is. Diezelfde wedstrijd springt Rick Barten, die in 2003 
stopte met polsstokverspringen, 13,58 m. Enkele wedstrijden later 

promoveert hij naar de jongens topklasse. Sander van Vliet wordt 
verdienstelijk 3e tijdens de Tweekamp en 3e op de NFM. Anthony 
wordt onbedreigd Hollands kampioen. Zijn eindklassement van 

115,77 m. levert hem een 2e plaats aller tijden op. 
Ook de Jongens A gaan steeds verder springen. Om in deze klasse 
mee te kunnen komen, moet je ruim 12 m. springen. De meest 

opvallende talenten zijn hier Wilco van Amerongen, Rian Baas en 
Felipe Roskam. In de jongens B en C zijn afstanden van 12 m. ook 
geen uitzondering meer. Martijn Rietveld springt het hoogste aantal 
PR‟s, nl. 14 keer. 

 
Dames:  Op 26 mei verovert Liesbeth de With de leiderstrui. Ook 
Dymphie van Rooijen en Carolien de Groot staan steeds hoog in het 

klassement. Margriet Kamphof, die vanwege een blessure enkele 
wedstrijden later begint, moet een grote achterstand wegwerken. 
Wendy Helmes is op 2 juni goed op dreef met een sprong van 14,93 

m. Vanaf dat moment blijft ze koploper, maar Liesbeth de With staat 
in het klassement continu vlak achter haar. Liesbeth is de beste 
dame tijdens de Tweekamp en, enigszins verrassend, Liesbeth wint 
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ook de NFM met een afstand van 14,24 m. Margriet Kamphof wordt 
overtuigend voor de 8e keer (!) Hollands Kampioen met 14,34 m. 

Uiteindelijk blijkt de opgelopen achterstand voor Margriet Kamphof te 
groot om zich te kwalificeren voor het NK. Zij eindigt op de zesde 
plaats. Carla Bos eindigt in het klassement net boven Margriet 

Kamphof, waardoor ze, geholpen door een blessure van Carolien de 
Groot, mee mag doen aan het NK. Wendy Helmes vestigt een nieuw 
PBH-klassementsrecord van 98,76 m. 

Bij de Dames A eindigen de talenten Carina den Hartog en Hilde van 
der Paauw bovenaan. Hilde plaatst zich zelfs 1x voor de finale. 
Carina vestigt met een sprong van 12,95 m. een nieuw 

leeftijdsrecord voor 12 jarige Dames. 
 
Junioren:  Floris van Elzakker heeft een geweldige seizoenstart. Hij 
wint de 1e 4 wedstrijden en op 10 juli springt hij zelfs 18,64 m. 

Cornelis de Bruijn, die altijd goed is op grote wedstrijden, begint in 
juni goed in vorm te komen. Opvallend is het grote aantal 
verschillende winnaars: Tjeerd Kiers, Niels Koetsier, Christiaan 

Spruit, Corne Spruit, Jan Willem de Groot winnen elk een wedstrijd 
en Kenneth Broos wint 2 wedstrijden. 
Tijdens de tweekamp heeft Cornelis de Bruijn de beste sprong. In juli 

en augustus wordt Cornelis steeds beter en loopt hij in het 
klassement steeds verder in op Floris van Elzakker. Ook de NFM 
wordt door Cornelis gewonnen, waarbij Kenneth Broos verdienstelijk 

2e wordt. Op het HK is Cornelis ook weer de beste. Uiteindelijk wint 
Floris van Elzakker het klassement met een totaal van 121,65 m., 
goed voor een 4e plaats aller tijden. 

 
Senioren:  Op 2 juni springt Jaco de Groot, dit seizoen onbetwist de 
beste Hollandse Senior, een nieuw Nederlands Seniorenrecord van 
20,17 m. Jaco vestigt een nieuw klassementsrecord van 133,32 m. 

Tijdens de Tweekamp op 7 juli in IJlst is Jaco, hoewel licht 
geblesseerd, de beste met 18,70 m. Bij de NFM wordt Jaco 2e achter 
Ysbrand Galama. Jaco wordt dit seizoen twee keer afgetroefd door 

Theo van Kooten, die beide keren verder dan 19 m. springt, 19,48 m 
en 19,77 m. Theo wordt hiermee de verst springende 38 en 39 
jarige. Jaco wordt Hollands Kampioen met een afstand van 18,57 m. 

Bastiaan de Bruijn en Bertjan van Vliet worden 3e resp. 4e in het 
eindklassement. Op 6 aug. springt de Fries Bart Helmholt een nieuw 
Nederlands Seniorenrecord van 20,76 m. 
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Jeugdschans:  In de groep „‟t/m 9 jaar‟‟ is Gerben van Schaik 
verreweg de beste. Poala van der Paauw, Robert Benschop en 

Reinier Rietveld doen ook vaak mee om de prijzen. Vanuit de groep 
„10 jaar en ouder‟ stromen 9 springers door naar de grote schans. 
Geert Brokking wint het eindklassement. Pim Hoogendoorn en 

Dennis van Duin worden resp. 2e en 3e. Het aantal springers op de 
jeugdschans daalt t.o.v 2006. Bij de verenigingstrainingen blijken er 
wel veel nieuwe springers te zijn, maar deze moeten eerst nog 

verder opgeleid worden, voordat ze op de jeugdschans gaan 
springen. 
 

Tweekamp:  De Tweekamp in IJlst op 7 juli is tot het einde toe 
spannende. Uiteindelijk wint het FLB met 1,97 m. verschil. 
 

NK: Op 25 augustus is het NK in Vlist. Mede door een goede 

organisatie wordt het een geweldige wedstrijd met veel Hollandse 
finalisten. 
De uitslag van het NK was: 
 

Senioren 

1 Bart Helmholt              
2 Jaco de Groot             
3 Hannes Scherjon        

 

20,17 m 
19,87 m     
19,11 m 

Junioren    

1 Cornelis de Bruijn       
2 Sjoerd Hobma             
3 Corné Spruit                

 

18,76 m 
17,84 m    
17,46 m 

 

Dames                                   
1 Anna Jet Leyenaar       

2 Dymphie v. Rooijen      
3 Wendy Helmes             

 

 
15,16 m 

14,94 m 
14,62 m  

 

Jongens t/m 15 jaar 
1 Alwin Fonk                    

2 Anthony Lekkerkerker   
3 Sander van Vliet            

 

 
18,38 m 

16,35 m 
15,64 m   

 

In november worden Cornelis de Bruijn en Wendy Helmes 
uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van het jaar in de 

gemeente IJsselstein en Lopik. Ook Dymphie van Rooijen werd 
genomineerd. Jaco de Groot wordt voor de 3e maal op rij 

genomineerd voor Sportjunior van het Jaar in de gemeente 
Woerden. 
 

Volleybal:  Op 5 jan 2008 wordt het volleybaltoernooi gehouden. 
Vanwege het grote aantal deelnemers spelen we in een zaal met 

3 speelvelden in Oudewater. Jessica Snoek en Lianne van der 
Wijk zijn de organisatoren. Vlist wint het toernooi. 
Na afloop worden de bedrukte leiderstenues uitgereikt aan Jaco 

de Groot, Wendy Helmes, Anthony Lekkerkerker en Floris van 
Elzakker. Diezelfde springers winnen ook de Bert Hertogbokalen 
in 2007.  
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Genomineerd voor Talent van het jaar 2007 zijn Anthony 
Lekkerkerker, Carina den Hartogh en Rick Barten. De winnaar, 

Anthony Lekkerkerker, ontvangt de Willem Brouwerbokaal en een 
aandenken. Rick en Carina ontvangen een aandenken voor hun 

nominatie. 
Genomineerd voor Springer van het Jaar 2007 zijn Cornelis de 
Bruijn, Floris van Elzakker en Liesbeth de With. Cornelis is 

gekozen als winnaar en ontvangt het bronzen beeldje. Floris en 
Liesbeth krijgen een aandenken voor hun nominatie. Het Willem 
Brouwerplateau wordt uitgereikt aan Martijn Rietveld, die in 2007 

het hoogste aantal PR‟s gesprongen heeft. 
 

b. Activiteiten van PBH-bestuur/Cie’s en overige 
activiteiten 
In maart is er een trainerscursus in Polsbroekerdam, waaraan 10 

PBH-ers meedoen. In september slagen 5 kandidaten voor het 
trainersexamen, nl. Niels Koetsier, Gelieny van der Paauw, Ben 
van Schaik, Arja Helmes en Christiaan Spruit. Van de overige 

cursisten verwachten we dat zij in 2008 examen doen. 
Het beheer van tenues en de ledenadministratie komen in handen 

Joke de With. De Algemene Ledenvergadering is op 20 maart in 
de Triangel Polsbroekerdam. De leden gaan akkoord met het 
contributievoorstel van het PBH-bestuur. De deadline voor het 

wijzigen van een wedstrijddatum of -naam wordt vastgesteld op 
15 januari. Werner Kamphof is aftredend en niet herkiesbaar. In 
zijn plaats wordt Bertjan van Vliet gekozen. Arja Helmes wordt 

herkozen. Aart de With, 16-voudig Nederlands kampioen en de 
beste springer uit het aluminiumtijdperk, wordt benoemd tot 

erelid van de PBH. De bijdrage van de PBH voor het organiseren 
van het Hollands Kampioenschap wordt verhoogd, mits de PBH 
voldoende sponsorgeld binnenkrijgt voor de speciale wedstrijden. 

De leden gaan akkoord met het contributievoorstel.   
De selectie voor de Tweekamp gebeurt dit jaar voor het eerst op 
basis van de beste 4 klassementsafstanden, waarbij bij de 

senioren en junioren max. 2 aanwijsplaatsen zijn en bij de 
jongens en dames 1 aanwijsplaats. Er zijn nog steeds contacten 

met camping de Heigraaf in Woudenberg over de aanleg van een 
nieuwe accommodatie.  
De financiën over 2006 zijn in orde: we sluiten 2006 af met een 

positief resultaat.  
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De vrienden van het Polsstokverspringen krijgen een parasol, dat 
als verzamelpunt dient bij speciale wedstrijden.  

Wim Roskam organiseert een bijeenkomst voor commentatoren 
bij wedstrijden en demonstraties om tips en trucs uit te wisselen. 

Het wedstrijdsecretariaat wordt dit jaar door Bertjan van Vliet en 
Erik Bos gedaan. Het demoteam houdt een record aantal demo‟s, 
nl. 15 in één jaar. Bij de demo‟s is er meer samenwerking met 

onze Friese demo-collega‟s.  
 
Het concept NFB-wedstrijdreglement wordt in september 

afgerond. Het FLB keurt dit concept af. Momenteel werken enkele 
personen binnen de PBH aan de aanpassing van dit concept 

wedstrijdreglement. 
Het PBH-bestuur vergadert 2 keer met de verenigingen. De eerste 
keer gaat het alleen over groeizaken, de 2e keer is het 

gebruikelijke najaarsoverleg. Ook vergadert het PBH-bestuur met 
het FLB-bestuur. De TC‟s van de PBH en het FLB vergaderen 2 
keer samen. Beide bonden gaan akkoord met het voorstel van de 

gezamenlijke TC‟s:  
er komt een maximum polsstoklengte van 13,25 m. tot en met 

2009, het max. gewicht van een polsstok incl. klos en ringen is 45 
kg en de minimum lengte van het zandbed bij schans A en B is 
vanaf 2010 23 m. en bij schans C is dit 22 m.  

De TC houdt een cursus meten bij de verenigingen Jaarsveld en 
Polsbroekerdam. Het is bijna zo vanzelfsprekend geworden dat we 
het vergeten, maar de TC keurt in 2007 ook weer trouw de 

accommodaties en levert bij elke wedstrijd 1 of 2 wedstrijdleiders. 
Er wordt aan het FLB een voorstel voor kwalificatie voor het NK 

gedaan. Het FLB reageert met enkele tegenvoorstellen.  
Op 24 juni is een grote groep PBH-leden onder de vlag van de 
NFB in Brugge voor de opening van de fierljepaccommodatie. 

Ilse de Kruyf wordt voorzitter van de Promotiecie. In mei 2007 
verschijnt er een polsstokbijlage bij een regionale krant. Deze 
wordt verspreid in de gemeenten Oudewater, Montfoort en Lopik. 

Lianne van der Wijk stopt met het werk in de Promotiecie. 
Vitens sponsort speciale wedstrijden. De inkomsten uit sponsoring 

zijn in 2007 hoger dan ooit. 
In 2007 overlijden Bert Hertog, journalist en lid van verdienste 
van de PBH, Piet van Oosterom, oud-voorzitter van vereniging 

Jaarsveld en Arie Schouten, erelid van de PBH. 
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Vooruitblik 2008: 
In 2008 gaan het PBH bestuur en de Cie‟s zich inzetten voor: 

- het tijdens de wedstrijden direct invoeren van de uitslagen 
op de website. Bezoekers van de website kunnen dan de 

tussenstanden volgen.  
- het beter verdelen van de werkzaamheden rond 

demonstraties waardoor het kwalitatieve en kwantitatieve 

niveau van de demonstraties behouden kan blijven. 
- het maken van nieuwe afspraken met de FLB over de 

kwalificatie voor het NK. 

- het afronden van een concept NFB-wedstrijdreglement. 
- continuïteit van het bestuur. Om deze reden is Bertjan van 

Vliet voorbereid om penningmeester te worden. Ook is 
Bertjan ingewerkt om het wedstrijdsecretariaat over te 
nemen.  

- een vernieuwd formulier voor de eigen aansprakelijkheid 
van de springers. Dit formulier wordt slechts éénmaal 
ondertekend door een meerderjarige springer en voor niet 

meerderjarige springers tekent de ouder/verzorger 
éénmalig. In 2006 en 2007 werd er jaarlijks een formulier 

getekend. 
- een voorstel over wenselijke investeringen 
- een cursus in- en uitladen van de polsstokbus en het 

installeren van de benodigde apparatuur. 
- het hebben van voldoende topjes om de polsstokken te 

kunnen verlengen. 

- het houden van evenveel 1e als 2e klasse wedstrijden. 
- vooraf gemelde data voor licentiespringen.  

- minder Promotie- en Degradatiemomenten. 
- Jeugdwedstrijden, die in 2008 tegelijkertijd met de 2e 

klasse wedstrijden gehouden worden. 

- het voorbereiden van het jubileum 50 jaar 
Polsstokverspringen in Holland. 

- de inzet van 1e klasse springers als vrijwilligers bij 2e klasse 

wedstrijden en andersom. 
- het vinden van een voorzitter. 

- behoud en zo mogelijk verbeteren van sponsoring en 
promotie. 
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Hallo, mijn naam is Martijn Rietveld, ik ben 12 jaar en spring dit 

seizoen voor het 5e jaar. Ik zit bij Polsstokclub De Vlist en heb 

afgelopen seizoen mijn 100e sprong gesprongen. Mijn rugnummer is 

120 en mijn PR is 11,86m. Omdat ik mijn PR in 2007 14 keer 

verbeterd heb (te beginnen 

bij 9,45 meter.) heb ik het 

Willem Brouwer Plateau 

gewonnen en ben daar erg 

trots op en ik vond het erg 

leuk om hem elke keer 

weer met één centimeter 

te verbeteren.  

Ik heb het Willem Brouwer 

Plateau gekregen bij het 

volleybaltoernooi.  

Het volleybaltoernooi was 

erg leuk. We speelden elke 

wedstrijd 10 minuten en Vlist1 nam de titel van Linschoten1 

over(vorig jaar). Mijn team was derde bij de jeugd. De prijsuitreiking 

was na het volleybaltoernooi. Daar werd de springer van het jaar 

bekend gemaakt en ook de Willem Brouwer Bokaal heeft (voor een 

jaar) een andere eigenaar gekregen. Voor de kinderen zonder licentie 

waren er een sjoelbak en kleurplaten beschikbaar. Na het 

volleybaltoernooi gingen alle springers, leden en vrijwilligers tevreden 

naar huis met in hun achterhoofd een leuke en gezellige avond. 

Voor alle springers een goede start in het komende seizoen 

toegewenst,      

 

Martijn Rietveld. 
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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 5 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 



 28 

Vogelpuzzel 

 
aalscholver - fuut - kievit – merel - winterkoning 

buizerd – gors - koolmees - mus - uil - duif - goudvink  

kraai - raaf - wielewaal - eend – grutto – leeuwerik - 
reiger - wulp -  ekster - hop - meeuw - taling - zwaan 

 
Alle bovenstaande woorden zitten horizontaal, 

verticaal of diagonaal (zoals wulp) verstopt in de 

puzzel. Streep ze door en maak van de overgebleven 

letters het puzzelwoord. 
 

 

 
 

 

 
 

 

oplossing  
(in de volgende Polshoogte) 
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