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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 Jan Tigchelaar 0348-552706 

Secretaris, archief Leo Roskam 0348-551572 

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken, promotie Pieter Hielema 0346-240211 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid, contactpersoon TC  Douwe Boersma 06-52618617 
 

Technische Commissie 
 

 

Voorzitter  Teus Eikelenboom 0348-552450 

Secretaris, coördinator Wedstrijdleiders Ad Knijff 06-53122608 

Wedstrijdleider, ledenraad NFB Bert Koetsier 0182-610925 

Wedstrijdleider Henry Helmes 06-12235709 

Wedstrijdleider Toon Eikelenboom 0348-552808 

Wedstrijdleider Piet Nap 0348-420742 

Wedstrijdleider Tino Leliveld 06-14184801 

Wedstrijdleider Hans van Eijk 06-53400665 

Wedstrijdleider Gerard Backx 06-30143464 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 06-17548768 

Wedstrijdl., coördinator bus/stokkenwagen Gerrit Eikelenboom 0348-453015 

Chauffeur Ben Groothedde      Via Gerrit 

Chauffeur Bastiaan de Bruijn      Via Gerrit 
 

Promotie Commissie 
 

 

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 

Mediacontacten Eelco Tigchelaar 06-50868046 

Lid, huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 

Lid Floris van Elzakker 0348-424471 

Demo’s   

Contactpersoon Cornelis de Bruijn 06-29431245 

Contactpersoon springers Bertjan van Vliet 030-8899398 
 

Sponsor Commissie 
 

 

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 
 

Bestuursleden NFB namens PBH 
 

 

Lid Jan Tigchelaar 0348-552706 

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 Janny Schoenmaker 0348-402086 

Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

  

Ledenadministratie, uitgifte tenues Joke de With  0348-451264 

Doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 
 

 

Van de redactie 
 

Dit is alweer de laatste Polshoogte van dit jaar en deze 

Polshoogte komt nu altijd uit omdat de nominaties van de 
springer en talent van het jaar bekend worden gemaakt, 

omdat alle leden zich op tijd aan kunnen melden voor het 
volleybaltoernooi en om alle lezers van dit blad alvast het 

allerbeste te wensen voor het komende jaar. 
Dit hopen we natuurlijk ook allemaal persoonlijk te kunnen 

doen tijdens het volleybaltoernooi. Het is ieder jaar enorm 
gezellig om elkaar daar midden in het winterseizoen nog 

even te zien en om dan ook te zien dat polsstokverspringers 
soms wel en ook vaak helemaal niet kunnen volleyballen, 

maar dat de inzet en enthousiasme en ook de gezelligheid 
eromheen niet onderdoet voor een wedstrijd polsstok-

verspringen, dus geef je op of kom gewoon even je eigen 
vereniging aanmoedigen en natuurlijk kijken wie gekozen 

wordt als springer en talent van het jaar.  
Tot 3 januari 2009!!!  

 
De volgende Polshoogte komt in maart en als je daar iets 

voor hebt kun je dat mailen naar 
arja.helmes@pbholland.com 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 25 februari 2009 
De volgende editie komt uit: rond 10 maart 2009 
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Van de voorzitter 
 

Beste mensen, 
 

Aan het eind van dit jaar, nog maar een maandje te gaan en 

dan is het alweer 2009, kunnen wij terug kijken op een 
geweldig polsstokjaar.  
 

Een nieuw Hollands dames record en nieuw Hollands 
senioren record, nieuwe punten klassementen records, de 

gewonnen Tweekamp, alle nieuwe pr‟s, liefst 203 stuks, de 
gouden plak op het Nederlands kampioenschap van Liesbeth 

de With, de spannende wedstrijden, de wereldpromotie in 
Busan enz. enz. 

Ik weet zeker dat ik nog wat vergeten ben maar dit is toch 
een aardige greep uit het seizoen 2008. Een seizoen met 

onvoorstelbaar veel hoogtepunten. 
 

Daarbij mag natuurlijk niet vergeten worden dat wij een 

groot aantal nieuwe springers en springsters er bij gekregen 
hebben, wie de jeugd heeft heeft de toekomst. 
 

Gelukkig mochten wij ook dit jaar weer rekenen op een groot 
aantal vrijwilligers die dit mogelijk maakten, zowel bij de 

jeugd als bij de grote schansen.  
Soms wordt wel eens vergeten dat we zonder meters, 

mikkers, mensen die commentaar geven, wedstrijdleiders, 
mensen van de TC, wij de wedstrijden op onze buik zouden 

kunnen schrijven, en wat dacht je dan van onze website, 
altijd alles perfect bijgehouden, alle klassementen en 

natuurlijk alle afstanden en alle wetenswaardigheden over 
onze sport. 
 

De Polshoogte, die iedereen in zijn tas heeft zitten, mag 
natuurlijk niet onvermeld blijven en zo zijn er meer van die 

dingen die eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn.  
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Als voorzitter kun je alleen maar trots en dankbaar voor zijn, 
dat dit allemaal gerealiseerd wordt en vanaf deze plaats wil 

ik een ieder hiervoor heel, heel hartelijk bedanken. 
 

Gelukkig gingen er ook nog wat dingen minder goed, maar 

dat deden wij dan om de komende jaren nog wat te 
verbeteren te hebben, want perfect zijn is ook niet alles en  

dat gaat gauw vervelen. Trouwens waar zouden wij dan over 
moeten praten? 
 

Ondertussen zijn wij als bestuur en clubbesturen al weer 
druk met de voorbereidingen voor het seizoen 2009 bezig, 

daar later meer over. 
 

Het nieuwe seizoen starten wij met het bekende 

nieuwjaarsvolleybaltoernooi op 3 januari in Oudewater en 
dan zullen de laatste prijzen van 2008 uitgereikt worden 

zoals o.a. de springer/springster van 2008, het talent van 
2008, het Willem Brouwerplateau enz. 
 

Ik hoop dat iedereen die onze sport een warm hart toedraagt 
daar aanwezig zal zijn. 
 

Rest mij jullie/U fijne en gezegende feestdagen toe te 
wensen en een goede jaarwisseling, zodat wij een goede 

start voor 2009 maken. 
 

Jan Tigchelaar 
 

 

Ter informatie,  

om alvast te noteren: 
 
 

De algemene ledenvergadering van de Polsstokbond Holland 
wordt gehouden op: 

 
Datum : Dinsdag 17 maart 2009 

Plaats  : De Triangel in Polsbroekerdam 
Aanvang : 19.30 uur 
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Nominatie springer/ talent van het jaar 2008  

De nominaties van de springer van het jaar                       
en het talent van het jaar zijn bekend. 

Nominaties Springer van het Jaar  

Volgorde op alfabet 

 

 

Dit jaar was de grote doorbraak van 
Dymphie van Rooijen. Werd zij in 2007 nog 

enigszins verrassend tweede op het NK, in 
2008 bleek Dymphie bij herhaling tot 
bijzondere prestaties in staat. Zij verbeterde 

haar klassementsprestatie met gemiddeld 
1.27 meter per sprong en eindigde op 

103.46 meter. Het beste klassement ooit 
door een Dame in Nederland gesprongen. Zij 
verbeterde het vijf jaar oude Hollandse 

Damesrecord naar 15.28 meter en won 
tijdens het seizoen acht wedstrijden, 
waaronder de Tweekamp. Dymphie sprong in 

2008 25 keer verder dan 14 meter, dit 
aantal is hoger als het hoogste aantal 14 

metersprongen van alle Dames samen voor 
2008. Bij de grote toernooien wist Dymphie 
net niet te pieken, daarom is het wachten in 

2009 op haar eerste grote titels bij de 
Dames. 

 Jaco de Groot heeft iedereen in 2008 

opnieuw versteld doen staan. Waar wij 
dachten dat het niveau niet meer kon stijgen 
bleek Jaco hierover andere gedachten te 

hebben. Hij wist zichzelf opnieuw te 
overtreffen en sprong een klassement bij 
elkaar van 139.20 meter. Het beste 

klassement ooit gesprongen in Nederland en 
gemiddeld 83 cm meer dan in 2007. In 

Jaarsveld wist Jaco op 21 juni het Hollands 
record te verbeteren naar 20.55 meter. Jaco 
wist in 2008 twee grote titels te winnen nl. 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
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Het NFM en het Hollands Kampioenschap. In 
totaal won hij 21 wedstrijden in 2008 en was 

daarmee nagenoeg onverslaanbaar. Gelukkig 
blijven er nog een paar flinke uitdagingen 
over. De 21 meter grens moet nog geslecht 

worden, de Nederlandse Seniorentitel 
ontbreekt nog op zijn palmares en een 

klassement van gemiddeld 20 meter behoort 
ook tot het wensenlijstje. 

 

We zouden hier willen beginnen met de 
opening van de nominaties van 2007 "Wat 
goed is komt langzaam". Ook in 2008 wist 

Liesbeth de With zichzelf weer te verbeteren. 
Dit keer met twee prachtige hoofdprijzen als 
resultaat. Liesbeth werd zowel Hollands als 

Nederlands Kampioen bij de Dames en 
bereikte daarmee het hoogst haalbare in 

onze sport. Naast deze grote prijzen wist 
Liesbeth nog drie wedstrijden te winnen. 
Haar beste klassement ooit verbeterde ze 

ruim en bracht dit op 99.35 meter. Een van 
haar doelen voor 2009 is om verder dan 15 
meter te springen. 

 

 

Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal) 

Volgorde op alfabet 

Carina den Hartogh verdient, met opnieuw 
een opvallend seizoen, voor de tweede keer 

een nominatie als Talent van het jaar. In 
zowel 2006, 2007 als 2008 wist zij het 
leeftijdsrecord te breken. In 2008 was dat 

het leeftijdsrecord voor 13 jarigen. Zij bracht 
dit op 13.63 meter, 12 centimeter verder 
dan het vorige record van Wendy Helmes. In 

2008 verbeterde Carina twee maal haar 
persoonlijke record. Natuurlijk gaat Carina in 

2009 het leeftijdsrecord voor 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
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 14 jarigen, een afstand van 14,37 m., ook 
aanvallen. Lukt het Carina om volgend jaar 

de stap te maken naar de absolute top van 
de dames? 

 

Freek Strien liet tijdens het seizoen een 

enorme progressie zien. Hij begon het 
seizoen met een persoonlijk record van 
14.93 meter en eindigde in vier stappen op 

16.60 meter. In een spannende strijd met 
Dennis van Zelderen en Rick Barten wist hij 
uiteindelijk het eindklassement te winnen 

met een totaal van 113.03 meter. Een 
gemiddelde van 16.15 meter en bijna twee 

meter gemiddeld per sprong meer dan in 
2007. Tijdens het seizoen wist Freek negen 
wedstrijden te winnen waaronder zijn eerste 

grote titel, het Hollands Kampioenschap. 
Volgend seizoen zal Freek promoveren naar 
de Juniorencategorie. Hij mag, op basis van 

zijn klassement, direct starten in de 
Topklasse. 

 

Wilco van Amerongen is een groeibriljantje. 

In een prachtige stijl weet hij continu de 
meest schitterende sprongen af te leveren. 

Meest opvallend daarbij is zijn fotogenieke 
gestrekte uitsprong. In 2008 maakte Wilco 
een opvallende progressie door.                

Hij verbeterde zijn persoonlijke record vijf 
keer en bracht dit van 14.28 meter op 16.35 
meter. Zijn klassement van 109.49 meter 

was gemiddeld maar liefst 2.18 meter meer 
per sprong dan in 2007. Tijdens het seizoen 

wist Wilco twee keer een wedstrijd te 
winnen. In 2009 ligt de lat weer een stukje 
hoger en gaat hij (samen met Dennis van 

Zelderen) strijden om de hoofdprijzen en 
een aanval doen op het Hollandse Jongens 
record van 17.80 meter 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H052
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
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De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op       
3 januari a.s. tijdens het jaarlijkse volleybal festijn           

van de Polsstokbond Holland.  
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 2007 Cornelis de Bruijn kan in 2008 

niet opnieuw gekozen worden tot springer van het jaar. Het 
talent van het jaar 2007 Anthony Lekkerkerker 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 Robin van Duin. Hij sprong in 2008 maar liefst negen 
maal een nieuw persoonlijk record en bracht dit naar 11.37 

meter. 
4. De klassementswinnaars van het seizoen 2008 krijgen het 

shirt van de klassementwinnaar uitgereikt. De winnaars zijn 
Jaco de Groot (Senioren), Jan-Willem de Groot (Junioren), 

Freek Strien (Jongens) en Dymphie van Rooijen (Dames). 
5. De Bert Hertog wisselbokalen worden uitgereikt aan Jaco 

de Groot (Senioren), Christiaan Spruit (Junioren), Dennis 
van Zelderen (Jongens) en Dymphie van Rooijen (Dames). 

6. De gediplomeerde trainers Cornelis de Bruijn, Marja van 
Eijk-Tigchelaar en Jaco de Groot worden ook nog eens in het 

zonnetje gezet. 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H032
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H022
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H032
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1987H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1987H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1987H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
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Volleybaltoernooi 2008 
 

Zaterdag 3 januari 2009 is het dan weer zover. Het 

Polsstokbond Holland volleybaltoernooi vindt dan weer 
plaats. Het is net als vorig jaar dit jaar weer in sporthal “De 

Noort Syde” te Oudewater. We hebben hier vorig jaar voor 
gekozen omdat we hier meer velden hebben en een grotere 

kantine en dat is ons prima bevallen, dan hebben we 
voldoende ruimte voor alle spelers en publiek. 

Het toernooi wordt ook dit jaar weer georganiseerd door 
Lianne van de Wijk en Jessica Snoek, en zij zullen vast en 

zeker er weer 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. 

Polsbroekerdam  - Joke de With: bejodewith@hotmail.com 
of 06-21912610 

Jaarsveld   - Teus Eikelenboom: 0348-552450 
Vlist    - Carla Bos: carla.bos@pbholland.nl   

of na 18:00 uur: 06-53585342 
Linschoten  - Margriet Kamphof:          

margrietpolsstokmuts@hotmail.com of na 
18:00 uur 06-53577870 (sms kan ook). 

 
 

mailto:bejodewith@hotmail.com
mailto:carla.bos@pbholland.nl
mailto:margrietpolsstokmuts@hotmail.com
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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. 

 
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 20 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 3 januari!  
 
Groetjes Lianne en Jessica 
 
Route beschrijving Sporthal "de Noort Syde"   
 
Op de provinciale weg gaat u Oudewater in bij de nieuwe rotonde bij het benzine 
station (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. 
 
Sporthal " De Noort Syde" - Touwslag 3 -  3421JH Oudewater -  Tel: (0348) 565391 

mailto:snoekie63@hotmail.com
http://www.jupiteroudewater.nl/Sporthal.htm
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Tijdens een uitverkocht Sportgala Lopik - IJsselstein in 

het Fulco-theater te IJsselstein werden op 22 november 
2008 voor de vijfde maal de sportprijzen voor Lopik en 
IJsselstein uitgereikt. Duursporter Jan Schinkel werd 

sportman van Lopik-IJsselstein, Polsstokverspringster 
Liesbeth de With werd gekozen als sportvrouw van 
Lopik-IJsselstein. De volleybalploeg van Univé-LVV werd sportploeg 

van Lopik - IJsselstein en Wayne Tessels werd gekozen als sporttalent 
van Lopik - IJsselstein, en als vrijwilliger van Lopik - IJsselstein werd 
Paul de Kruijf van VVIJ gekozen. Het bestuur van de stichting reikte 

vier cheques uit ter stimulering van projecten voor sporters met een 
beperking. 
 

Ja, en dan word je geïnterviewd, kom je in de krant, mag je 
bij RTV9 komen en word je natuurlijk gevraagd om een 

stukje te schrijven voor de polshoogte. 
 

Het begon met de nominatie die een maand eerder bekend 
werd. Dymphie en ik werden genomineerd voor Sportvrouw. 

Allebei voor de 2de keer. Twee weken later moesten we op de 
foto voor de organisatie. Toen ook even een praatje gemaakt 

met de 3de genomineerde Jacqueline Noorbergen. Zij doet op 
hoog niveau aan dressuur. 
 

Toen op zoek naar een gala jurk. 

want ik had met Dymphie 
afgesproken om compleet in gala te 

gaan. Ergens in een klein winkeltje 
in Utrecht geslaagd. Bleek later dat 

ik precies dezelfde als Dymphie had 
gekocht. Dymphie een rode en ik 

een oranje. We waren dus samen 
een kleurrijk duo. Ook Jaco moest 

natuurlijk in pak en wel met een 
oranje stropdas. Bleek dat hij ook 

een rode bij zich had, voor het geval 
dat Dymphie zal winnen. Tja zo gaat 

dat! 

http://sportgala.net/Nomin%202008/Sportman%202008/Jan%20Schinkel.jpg
http://sportgala.net/Nomin%202008/Sportvrouw%202008/Liesbeth%20de%20Wit.jpg
http://sportgala.net/Nomin%202008/Sportploeg%202008/LVV.jpg
http://sportgala.net/Nomin%202008/Sporttalent%202008/Wayne%20Tessels.jpg
http://sportgala.net/Nomin%202008/Sportvrijwilliger%202008/Paul%20de%20Kruijff.jpg
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Ja, en toen brak de grote dag aan. Eindelijk was het zover. 

Ik had er zin in (terwijl ik helemaal niet van dat nette gedoe 
hou in een gala jurk, maar dit keer was het juist extra leuk). 

Leonie van der Stok ging m‟n haar doen. Een dik uur stil 
zitten dus, maar het resultaat was geweldig. Leonie nog  

bedankt! Ik had helaas maar 5 kaartjes gekregen maar later 
kwamen er nog 2 bij. Dus Jaco, mijn moeder, Annie van der 

Geer, Jessica, Lianne, Corné Lekkerkerker en Cornelis  
opgetrommeld om mee te gaan. Daar aan gekomen was 

natuurlijk ook Eelco, Keesjan, fam van Rooijen en fam 
Helmes van de partij en nog een aantal bekenden. 

 

De avond zelf begon met een 

goochelact, dans en zang. Ik 
was er nog niet echt mee 

bezig geweest of ik het ook 
echt zo worden. Maar ik kan je 

vertellen, toen we het podium 
op moesten was ik me toch 

een partij zenuwachtig. En 
toen we op het podium 

stonden stond ik bijna te 
trillen.  

De envelop werd open 
gemaakt en mijn naam 

stond er op. Ik moest naar 
voren komen om de prijs 

in ontvangst te nemen. Ik 
moest ook nog een paar 

vragen beantwoorden. En 
toen mochten we weer van 

het podium af. Jammer 
voor Dymphie, maar 

volgend jaar is die voor jou 
Dymphie! Dat zal leuk zijn als 3 keer op rij een 

polsstokspringster er met de prijs van door gaat. 
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Na afloop nog lang door  

gefeest in de aula van het 
Fulcotheater. Ook leuk was 

dat mijn buurman Jan 
Schinkel de prijs voor 

Sportman van het Jaar won. 
Het was erg gezellig. Vooral 

Corne L had het naar zijn 
zin. Zie de foto´s op de 

website.  
 

Liesbeth de With  
 
 

 
 

Al kijkend op de website zag ik al die leuke foto‟s van 
Liesbeth en Dymphie en de rest. Natuurlijk moet ik weer 

terug denken aan die avond. Ik was één van degenen die dit 
spektakel mee mocht maken. Samen met Joke (de moeder 

van…) op naar IJsselstein.  
In de foyer van het Fulco zaten de genomineerden al te 

wachten. Na een kopje koffie werden we verzocht om naar 
boven te gaan. 
 

De opening van de avond was geweldig. Op stevige muziek 
kwamen er in snel tempo foto‟s voorbij van allerlei sporten 

uit Lopik en IJsselstein van de afgelopen vijf jaar.  
Het viel ons op dat er veel mooie foto‟s van 

polsstokverspringers bij zaten.  
Mijn complimenten voor Keesjan Steverink!!! 
 

Na een aantal optredens begon de uitreiking van de prijzen. 
Iedere keer als de sporters naar voren werden geroepen dan 

voelde je de spanning van: wie wordt het. 
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De familie van Jan Schinkel zat naast me en ging uit hun dak 

toen Jan won. Ook bij Liesbeth hoorde je de polsstokkers  
hun collega toe juichen. De trotse moeder van Liesbeth zat 

naast me te glunderen. 
Na afloop was er 

een gezellig samen 
zijn in het 

theatercafé. De 
band The Jets 

speelde gezellig 
muziek uit de jaren 

60 – 70 – 80.  
Dit werd 

afgewisseld met een 
optreden van 

Ronnie van Bemmel  
 

Al met al een geweldig gezellig avond waar zeker de 
winnaars en genomineerden met plezier aan zullen terug 

denken. 
Een polsstokfan 

 
 
 

Dit is het verhaal van Allen, Iedereen, Iemand 

en Niemand… 
 

Er was eens een klusje te doen en allen waren ervan 
overtuigd dat iemand het zou doen. 

Iedereen kon het doen maar niemand wilde het doen. 
Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was. 

Allen dachten dat iemand het kon doen, maar iedereen 
realiseerde zich dat niemand het wilde doen. 

Tenslotte beschuldigde iedereen iemand terwijl niemand 
deed wat ze met zijn allen konden doen 
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

 

In de polshoogte van juli 2008 stond dat de 
doorgeschoven pen naar mij, Marieke de Groot, 

was doorgeschoven. Ik wil me eerst even 
voorstellen.  

Ik ben de moeder van de springers Carolien, Jaco en Jan-
Willem de Groot, 45 jaar oud en nu 25 jaar getrouwd met Bert. 
We hebben een biologisch melkveehouderijbedrijf op ‟s-

Gravensloot in Kamerik en sinds dit jaar vormen we samen met 
Jaco BoerBert V.O.F. Naast de ca. 100 melkkoeien en 40 

schapen hebben we diverse neventakken op ons bedrijf, zoals 
agrarisch natuurbeheer en paardenstalling. Ook hebben we 

twee hooiberghutten, drie recreatie appartementen in onze 
boerderij en een ontvangstruimte in de hooiberg. Daarvoor 

moeten we wel veel regelen en organiseren, maar het is wel 
heel leuk.  
Ons bedrijf is echt een familiebedrijf want ook de andere 

kinderen helpen mee. Carolien doet de website, Jan-Willem de 
machines (onderhoud) en Liesbeth (vriendin van Jaco) ontwerpt 

de folder. 
Ik werk bij de gemeente Woerden als strategisch beleids-

medewerker Ruimtelijke Ontwikkelingen. Daar houd ik me bezig 
met Groene Hart beleid en grotere plannen van de gemeente 
Woerden op de langere termijn, zoals golfbaan of regionaal 

bedrijventerrein. Voor die tijd was ik met name betrokken bij 
het bestemmingsplan voor het landelijk gebied. 
 

Nu over de polsstok, want daar schrijf ik voor. Sinds Jaco in 
1997 begon met polsstokverspringen help ik regelmatig mee bij 

het meten in Linschoten. Dat vind ik nog steeds het leukste om 
te doen. Eerst samen met mijn schoonzus Willy van Vliet maar 

al snel werden we als „ervaren‟ meters ingezet om het meten 
aan de meer „onervaren‟ ouders te leren. Ook heb ik in 2001 
mogen meten bij het NK in Jaarsveld en in 2003 bij het NK in 

Linschoten. Dat was wel heel bijzonder. Nu doet de TC dat 

 



 17 

altijd, meten bij bijzondere wedstrijden, zodat wij als „oude‟ 
meters dat toch wel een beetje missen.  
Tegenwoordig meet ik op de C-schans, want in principe mag je 

niet bij je eigen kinderen meten. Dat is nu eenvoudiger dan 
vroeger, toen ze alle drie op een andere schans sprongen. Het 

meten bij de C-schans vind ik wel leuk, want dan leer ik gelijk 
de gezichten kennen van de nieuwe jongens en meiden. Ook 

wordt er regelmatig een PR-gesprongen en dat doet me altijd 
goed om zo‟n goede afstand te meten. 
 

Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de bouwplannen en 

tijdelijke vrijstelling voor de polsstokaccommodatie in 
Linschoten. Tot 2003 lukte het maar niet om bij de gemeente 

vergunning te krijgen voor een bergruimte/kleedruimte. Door 
het bestemmingsplan erop na te slaan en een gesprek te 

voeren over de mogelijkheden met de mensen van Bouw- en 
woningtoezicht in Montfoort, hebben we bereikt dat er eind 

2004 een tijdelijke vrijstelling is verleend voor de 2 containers. 
Daarna was het nog veel gedoe over de kosten voor de 
aansluitingen, maar helaas dat hebben we verloren. Dit jaar 

hebben Jaco en ik geprobeerd om de tijdelijke vrijstelling (die 
eind 2009 afloopt) om te zetten naar een definitieve, maar ook 

dat lukte niet. De onzekerheid over de toekomstige plannen 
voor het sportpark in Linschoten blokkeerde dat en nu is 

afgesproken dat de containers na afloop van de periode worden 
gedoogd totdat duidelijk is wat de toekomst wordt van het 
sportpark. 
 

Polsstokclub Linschoten staat nu voor de uitdaging om de 
polsstokaccommodatie NK-proof te maken. Daarvoor zal nog 

heel wat overleg met de gemeente nodig zijn. Ook financiën 
spelen daarbij een belangrijke rol.  

Ik vind wel dat de besturen van de polsstokclubs na moeten 
gaan of ze meer de kennis, ervaring en netwerken van ouders 

van springers kunnen benutten. Ook de verenigingen onderling, 
zodat we samen optrekken, ad hoc „deskundigengroepjes‟ 
vormen en bijvoorbeeld subsidieregelingen als Leader+ goed 

kunnen benutten. Misschien wil de PBH iets doen met deze 
suggestie.De pen wordt doorgeschoven naar Willy van Vliet 
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 TreX-Games Busan  - Zuid-Korea 
 

Oer-Hollandse sport totaal uit zijn context 
gerukt. 
 

Ja, zo zou ik mijn ervaring het beste 
omschrijven. Hoe ongelooflijk raar voelde 

het om tussen 30 verdiepingen-hoge-flatgebouwen in over 
een riviertje te springen echt midden in een miljoenenstad! 

Bijna iedere polsstok-
minded persoon weet 

dat we met een 
delegatie van 10 man 

naar Zuid-Korea zijn 
geweest om een 

demonstratie te geven 
tijdens de TreX-Games 

in Busan. Als er dan 
gevraagd wordt hoe 

deze ervaring was, dan 
was het geweldig.  

Het is immers geweldig om te zien hoe jouw geweldige sport 

fier overeind blijft tussen zoveel andere sporten.  

Daarnaast is het 
geweldig om te merken 

dat de Friezen in de 
delegatie zeker zo 

leuk, grappig en 
sociaal zijn als de 

meeste Hollanders. Als 
je deze twee dingen 

combineert kom je tot 
de conclusie dat er 

echt toekomst zit in 
onze geweldig en 

harmonieuze sport! 
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Zover ik weet was nog niemand van de delegatie ooit in deze 

hoek van de wereld geweest. Des te spannender was het. 
Ondanks dat Korea totaal anders is dan Nederland (ander 

postuur van de mensen, ander geld, andere manier van met 
afspraken omgaan, andere communicatievormen, andere 

religie, andere schrijfmethode en zeker ook het andere eten) 
voelden we ons direct thuis tussen het internationale 

sportgezelschap in het Haeundae Centum Hotel. Laat staan 
toen we in de buurt van de schans kwamen, vooral ik vond 

het lastig in het keurslijf te blijven en rustig rond te blijven 

lopen. Het liefste had ik heel snel overal heen gegaan, om 

alles te kunnen zien! Wat er vooral te zien was, was dat de 
accommodatie gelegen was tussen flatgebouwen van 30 

verdiepingen hoog in een uitgerekt parkje langs het riviertje 
Oncheon-cheon. 

 
 



 20 

Wat ik naast het springen zou bestempelen als geweldig, was 
het contact met de andere sporters die helemaal naar Korea 

gekomen waren voor hen sport. Vrijwel elke avond schoven 
andere sporters aan bij de Nederlandse tafel op het terras bij 

het restaurant, of zochten wij andere sporters op. We 
werden geprezen om onze saamhorigheid en gezelligheid 

(ondanks dat ze dat woord niet eens kennen in het 
buitenland).  

Gedurende de hele week heeft een camerateam van omroep 
Friesland ons gevolgd en er een documentaire van gemaakt. 

De data van de 2!! uitzendingen zijn inmiddels bekend. 
Het wordt 

uitgezonden op 
zondag 14 dec.  

om 14.00 uur op 
Nederland 2.  

De herhaling is op 
zaterdag 20 dec.  

om 12.25 uur op 
Nederland 2.  

De uitzending van  
deel 2 is op 

zaterdag 3 jan. om 
12.25 uur op 

Nederland 2. 
Al met al was het een onvergetelijke ervaring om te zien hoe 

een stukje Nederlandse cultuur waar je deel van uitmaakt 
innig wordt omarmd door mensen die deel uitmaken van zo‟n 

totaal andere samenleving. 
 

Voor verdere dagboeken verwijs ik naar de weblog op de site 

van de PBH (www.pbholland.com). Ik heb zelf onder mijn 
eigen naam gepubliceerd (Floris_van_Elzakker), het 

algemene stuk is op de weblog van trexgamesbusan 
gepubliceerd.  
 
 

Floris 

http://www.pbholland.com/
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Van de jubileumcommissie 
 

Op een sombere, stormachtige avond in november denk je 
er niet aan om een stok voor de dag te halen en eens even 

een lekker avondje te gaan polsstokspringen. Nou wij als 
jubileumcommissie denken daar natuurlijk ook niet aan... 

Wel denken wij aan het steeds dichterbij komende 
jubileumseizoen, en dus gingen we weer eens met z‟n allen 

om de tafel zitten op deze sombere, stormachtige avond. 
 

Deze keer stond de koffie klaar in Oudewater, met als 
verrassing een lekker stukje appeltaart erbij. Met een lege 

maag kan er natuurlijk niet vergaderd worden! Mjammie, 
complimenten aan de bakster;)  

 
Even bijpraten is altijd het eerste agendapunt, terwijl er 

gewacht wordt op de laatkomers;) Wanneer de laatkomers 
ook zijn gearriveerd gaan we maar snel over op de 

jubileumzaken, er staat een hoop te doen! 
 

De brainstormsessies zijn inmiddels geslaagd, en dus door 
naar fase 2. Er zijn al aardig wat plannen geplaatst op de 

jubileumkalender. Verenigingen let op: Binnenkort volgt een 
brief met plannen die jullie kunnen uitvoeren! Natuurlijk zijn 

er ook plannen die niet specifiek door een vereniging 
uitgevoerd hoeven te worden, dus ook jij, lezer van dit altijd 

weer leuke clubblad, kan je dienst bewijzen in het 
jubileumseizoen! 

 
Wat bij fase 2 hoort is onder andere het vaststellen van het 

jubileumlogo. Er zijn een paar logo‟s binnengekomen en nu 
is het afwachten of ze bruikbaar zijn, en wie er gaat 

winnen... Spannend!! 
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Dit was wel zo ongeveer het belangrijkste wat ik te melden 
heb. Wij gaan natuurlijk niet alle plannen zomaar over de 

tafel gooien, nee het moet nog even een verrassing blijven! 
 

Wij hebben in ieder geval al een hoop plannen, dus er staat 
nog veel werk op ons te wachten. We zijn voorlopig nog wel 

even zoet, en gelukkig hebben we nog even voordat het 
2010 is:D 

 
Namens de jubileumcommissie, 

Lianne v/d Wijk 
 
 
 
 

Indoortraining in Februari van start! 
 

Wegens succes in eerdere jaren is er ook in 2009 weer een 
indoortraining. Het doel van de indoortraining is om op een 

gezellige, maar zeker ook opbouwende manier bezig te zijn 
met onze sport. De trainingsavonden zullen ongeveer op 

dezelfde dagen worden gepland als afgelopen voorjaar. 
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.  

De training wordt georganiseerd voor springers met een 
licentie voor de grote schans. 

Omdat we op het moment van dit schrijven nog geen 
trainersoverleg hebben gehad zijn de definitieve data voor de 

trainingsavonden nog niet bekend. Zodra we meer weten 
wordt dit op de website geplaatst. 

 
Carla Bos 

Namens de trainers van de PBH 
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Hallo, 

 

Ik ben Auke de Wit. Ik woon in 

Jaarsveld en ben 10 jaar oud. 

Mijn trainer is Leo Roskam. 

Ik heb 1 broertje 2 broers  

en 2 zussen. 

M’n 2 broers zitten ook op 

polsstokverspringen. 

Dat zijn Arie en Hendrik. 

Mijn hobby’s zijn  

polsstokverspringen, voetballen  

en boomklimmen. 

Ik wil later topspringer worden. 

 

 

Ik spring al 2 jaar en heb 

m’n pr 8 keer verbeterd. 

Eerst 5.54 

Toen 6.19, 6.46, 7.23,  

7.27, 7.40, 7.52, 8.17. 

 

De groeten, Auke
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Wedstrijdkalender 2009 en website 
 

De voorlopige wedstrijdkalender staat  
inmiddels al op de website. 

Als je in het oranje Holland vakje >>jeugd aanklikt,  
dan kan je allerlei jeugdzaken apart opzoeken. 

Als je dan op de kalender kijkt, dan staan  
daar alle jeugdwedstrijden vermeld. 

Deze lijst wordt waarschijnlijk nog aangepast, omdat er 
steeds meer (avond)wedstrijden voor de jeugd komen. 

Wellicht worden in het begin van het seizoen voor de jeugd 
alleen wedstrijden op de zaterdagen georganiseerd. 

De definitieve wedstrijdkalender is vanaf half januari bekend. 
 

Misschien kijken jullie heel vaak op de website, of misschien 

heel weinig, maar je kan heel veel dingen op de website 
vinden. Als je nu toch de jeugdversie hebt aangeklikt, dan 

kan je klassementen aanklikken. Dan zie je dat er dit jaar 
wel 50 springers hebben meegedaan in de leeftijd  

vanaf 10 jaar en 23 springers t/m 9 jaar. 
Als je nu bijvoorbeeld je eigen naam aanklikt dan kan je alles 

over jezelf vinden. Je eigen foto‟s staan er bijvoorbeeld op. 
Als er ergens een + voor staat, dan kan je dit weer verder 

aanklikken. Als je kijkt op +Aantal wedstrijden 2008, dan 
heb je een heel mooi overzicht van het afgelopen seizoen,  

of je bijvoorbeeld 1e of 5e of 25e was met een wedstrijd.  
De dikgedrukte cijfers zijn je persoonlijke records. 

 
Nog iets leuks: Als je klikt op +Totaal aantal sprongen,  

dan krijg je per jaar een overzicht en zelfs een grafiek erbij. 
Dat grafiekje kan je ook weer openen en dan kan je  

op de kleurtjes kijken welke afstand je  
hebt gesprongen en wanneer dat was.  

Eronder staat zelfs een overzicht van je hele spring carrière, 
hoe vaak je een bepaalde afstand hebt gesprongen. 
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Hoihoi, 

 

Wij zijn Rosalieke & Lizanne.  

Wij zijn 13 jaar jong. 

We zitten in de 2e klas van het 

Driestarcollege.  

Rosalieke woont in Oudewater, en 

Lizanne in Papekop.  

 

Wij zitten sinds dit jaar op polsstokverspringen, dus dit was 

het eerste seizoen. We waren wel eens eerder wezen kijken, en 

toen leek het ons een hele leuke & gezellige sport! Vandaar dat 

we er op zijn gegaan.  
  
Rosalieke’s pr is 7.70 

Lizanne’s pr is 7.34 
 

Aankomend seizoen gaan we gewoon weer door met springen, 

want we willen graag op de grote schans gaan springen! Het 

afgelopen seizoen was echt heel gezellig!  
 

Het afgelopen seizoen trainden we op maandagavond. Onze 

trainer was Ben, een hele aardige vent! We hebben veel van hem 

geleerd! 
 

Rosalieke’s hobby’s zijn: 

polsstokspringen, hardlopen, 

shoppen, viool spelen, en 

gewoon veel lol met 

vriendinnen! 
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Lizanne’s hobby’s zijn: 

polsstokspringen, volleybal, 

shoppen, en ook heel veel lol 

met vriendinnen! 

 

 

 

 

Jullie weten weer wat meer over ons, we wensen jullie veel 

plezier & suc6 in het komende seizoen! 

 

Groetjes, Rosalieke & Lizanne 

 

 

 

 

Bericht voor 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!!! 

 
Op zaterdag 4 april 2009 wordt er voor alle 

jeugdspring(st)ers van de Polsstokbond in een mooi 
zwembad een test gedaan voor je zwemkleding van het 

komende seizoen. We gaan in ieder geval testen of jullie 
zwemkleding waterdicht, spettervast en glijbaanproof is.                                            

Zet deze datum vast in je agenda of op de kalender,           

in de Polshoogte van maart volgt verdere informatie. 
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Spreekbeurt Polsstokverspringen 
 

Hallo allemaal, 
 

In de wintertijd is er natuurlijk geen polsstokverspringen  
en mogen jullie allemaal naar school. 

Waarschijnlijk moeten jullie dan ook wel eens een 
spreekbeurt houden en wat is er dan leuker en origineler om 

een spreekbeurt te houden over onze gezellige zomersport 
Polsstokverspringen.  

 

Je kunt bij de Polsstokbond materiaal krijgen om uit te delen 
(zolang de voorraad strekt) 

 

Het spreekbeurtpakket bestaat (tot nu toe) uit: 

Flyers en Polsstokkranten om uit te  
delen aan alle klasgenootjes  

(tip: leg er ook een paar neer voor alle juffen en meesters)  
Computerbestand met informatie over  

het polsstokverspringen 
Verschillende instructies over het omdoen van de fietsband 

Foto's over de werking van de mik 
Foto's van een jeugdtraining in Linschoten 

  

Verder kun je als je een spreekbeurt houdt, altijd als 
beeldmaterieel meenemen: 

Je eigen polsstoktenue of jeppieshirt 
Je band 

Je harsbus 
Prijzen die je hebt gewonnen 

 

…… en misschien mag je ook wel een échte polsstokspringer 

meenemen (je trainer, een kampioen of gewoon iemand 
waarvan je weet dat hij/zij iets leuks in je klas kan vertellen) 

dit moet natuurlijk eerst goed worden nagevraagd.  
 

Voor meer informatie kunnen jullie bellen met  

Ilse de Kruyf 
Tel 030-8899398
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DDee  rreeddaaccttiiee  vvaann  PPoollsshhooooggttee  wweennsstt  aallllee  

sspprriinnggeerrss,,  lleeddeenn,,  ffaammiilliiee,,  ssppoonnssoorrss  eenn  vvrriieennddeenn  

vvaann  hheett  PPoollssssttookkvveerrsspprriinnggeenn  ffiijjnnee  KKeerrssttddaaggeenn    

eenn  eeeenn  ggooeedd,,  ggeezzoonndd  eenn  ssppoorrttiieeff  22000099 


