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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 a.i. Pieter Hielema 0346-240211 

Secretaris, archief Leo Roskam 0348-551572 

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid, technische zaken  Douwe Boersma 06-52618617 
 

Technische Commissie 
 

 

Voorzitter , ledenraad NFB, contact TC FLB Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris, coördinator Wedstrijdleiders Ad Knijff 06-53122608 

Wedstrijdleider, ledenraad NFB Bert Koetsier 0182-610925 

Wedstrijdleider Teus Eikelenboom 0348-552450 

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 

Coördinator bus/stokkenwagen   

Chauffeur Ben Groothedde via coördinator 

Chauffeur Bastiaan de Bruijn via coördinator 
 

Promotie Commissie 
 

 

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Website, overleg bestuur Pieter Hielema 0346-240211 

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 
 

 

Secretaris Pieter Hielema 0346-240211 
 

Redactie Polshoogte  

Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Jeugdhoek Jeannette van Schaik 0348-451949 

Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon Janny Schoenmaker 0348-402086 
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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 
 

Hier is dan weer de 1e Polshoogte van 2009.  

Afgelopen winter lag er weer eens ijs in de sloten en ineens was   
bijna heel Nederland op het ijs te vinden. Wie de 2 Provinciën-

tocht heeft geschaatst, kwam ook langs de accommodatie in 
Vlist. Als je dat dan zo bevroren ziet liggen, dan is het veel 
leuker om te schaatsen en moet je er niet aan denken om te 

gaan springen. 
Maar inmiddels is het ijs uit de sloten, de temperatuur komt al 

weer boven de 10 graden, de indoortrainingen zijn al weer 
gestart, er is diverse malen vergaderd door het bestuur en de 

diverse commissies, de jeugd gaat nog even de kwaliteit van de 
zwemkleding testen… kortom, iedereen is volop bezig met de 
voorbereiding voor het komende seizoen.   
 

Deze editie komt altijd uit voor de Algemene Ledenvergadering, 

zodat iedereen (lid en vriend) in de gelegenheid wordt gesteld 
om als eerste op de hoogte te zijn van alle „nieuwtjes‟ die 

afgelopen winter zijn besloten. De uitnodiging en agenda staan 
in deze Polshoogte, evenals het jaarverslag, die dit jaar weer 

door onze secretaris Leo is gemaakt.  
  

De kalender voor het komende jaar staat ook weer vast, de 
eerste wedstrijd is al op 9 mei in Linschoten en de laatste is het 
NK op de gerenoveerde accommodatie van Jaarsveld. 
 

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: 23 april 2009 

De volgende editie komt uit: begin mei 2009 
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Van het PBH bestuur 
 

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

2008 of het nieuwe seizoen staat al weer voor de deur. Te 
beginnen met de eerste wedstrijd over ruim 2 maanden op 9 

mei in Linschoten.  
 

Daarna gaan we op 4 juli, in het Friese Winsum -de 
bakermat van het polsstokverspringen/fierljeppen- een 

poging doen de tweekamptitel te behouden. 
Een mooiere plaats voor de eerste uitwinst in 30 jaar is 

nauwelijks denkbaar. En een goede kans hebben we zeker 
na twee maal winst en een nipt verlies in de laatste drie jaar! 

Op 1 augustus is het Hollands Kampioenschap in Linschoten. 

Zullen de 20 meter sprongen ons weer om de oren vliegen? 
Uiteindelijk eindigt het allemaal met het hoogtepunt van 

2009, het NK op de gerenoveerde schansen van Jaarsveld.  
In ons eigen Jaarsveld gaan we alles op alles zetten om flink 

wat hoofdprijzen op te eisen.  
 

Vorig jaar was het eerste jaar waarin we een volledige 2de 
klasse competitie hebben gesprongen. 

Ondanks alle organisatorische uitdagingen is het al met al 
toch goed verlopen. De tweede klasse staat goed op de kaart 

al kan dat soms ook nog wel wat beter. 
Hier en daar passen we de formule dan ook nog aan. Zo 

komt er bijvoorbeeld (evenals in Friesland) een mixklasse in 
zowel de 1ste als 2de klasse waarvoor zowel junioren als 

senioren zich kunnen kwalificeren. 

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

 
Vorig seizoen is op 3 januari afgesloten met het traditionele 

volleybaltoernooi. In Sporthal De Noort Syde in Oudewater 
hadden we weer drie banen nodig om een leuk toernooi te 

draaien. 
Uiteindelijk won het team Leeuwenhorst de volleybalprijs.  
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Na het volleybaltoernooi zijn er zoals elk jaar weer flink wat 
prijzen uitgedeeld aan de uitblinkers van het vorige seizoen 

en werden de springer en talent van het jaar bekend 
gemaakt.  

 
Jaco de Groot is gekozen tot ‟springer van  het jaar' en Wilco 

van Amerongen mag een jaar lang de titel „talent van het 
jaar' dragen.    

 
Bijzondere aandacht was er ook voor één nieuw Lid van 

Verdienste, waarover ook verderop in deze Polshoogte een 
verslag staat geschreven.  

 

Dinsdag 17 maart 2009 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 
 

P.S.  
Ook wij zijn driftig op zoek naar versterking. Wie zou er in 

het PBH bestuur willen plaatsnemen? Of wie kent een goede 
kandidaat?  

Er zijn twee plekken vrij. We zoeken een algemeen 
bestuurder en een voorzitter.  
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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  
dinsdag 17 maart 2009  

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

 

Agenda 

Algemene Ledenvergadering Polsstokbond Holland 
di. 17 maart 2009 

 
1. Opening en mededelingen 

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering maart 2008  

(zie Polshoogte van mei 2008 of op de website)  

 

3. Jaarverslag secretaris 2008  
(zie deze Polshoogte vanaf blz 26) 

 
4. Nieuws van/voor de verenigingen 

 
5. Bestuursverkiezing 

Herkiesbaar zijn: Pieter Hielema en Leo Roskam 
(Tegen-)kandidaten kunnen zich melden bij de 

voorzitter ad interim (Pieter Hielema) of de secretaris 
(Leo Roskam) tot uiterlijk één uur voor aanvang van 

de vergadering 
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6. Financiële zaken 

  a. Jaarrekening 2008  
  b. Begroting 2009 

 c. Contributievoorstel 2009 en 2010  
Voorstel van het bestuur: in 2009 dezelfde tarieven als 

in 2008, in 2010 een contributieverhoging voor de 
springende leden. 

       Voorstel 2009 In 2010: 

Springers jeugdschans (zonder lic. grote schans) €    10,00 €  12,50 

Springers grote schans t.m. 15 jaar   €    22,50 €  25,00 

Springers grote schans vanaf 16 jaar       €    30,00 €  32,50 

Niet-springende leden (vrijwilligers)  €    10,00 €  10,00 

     

7. Kascontrole  

a. Verslag kascontrolecie 
b. Benoeming nieuw lid Kascontrolecie  

 
8.  Jubileumcie 

  
  Pauze 

 
9. Contact met NFB en FLB 

 
10.  Promotiezaken 

 
11.  Sponsorzaken 

 
12.  Technische zaken 

 
13.  Rondvraag 

 
14.  Sluiting   
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Afscheid 
 
Afscheid nemen, in wat voor vorm en van wie dan ook, is 

altijd al een probleem voor mij geweest. Toch kon ik er deze 
keer niet aan ontkomen. 

Na een spannende periode in mijn privé sfeer, die je zo 
beheerst, dat alle andere dingen die je doet, bijzaak werden, 

werd het tijd om alles eens op een rijtje te zetten. 
Zeker als je voor je zelf uitmaakt dat je werk als voorzitter 

niet meer voldoet aan de eisen die je jezelf hebt opgelegd. 
Een voorzitter moet in mijn ogen altijd enthousiast zijn club, 

bond of wat dan ook, kunnen vertegenwoordigen, lukt dat 
om wat voor reden dan ook niet meer dan moet je 

opstappen. 
Polsstokbond Holland verdient juist nu, nu het zo in opkomst 

is en als kool groeit, een krachtige voorzitter die zich voor 
100% in kan zetten en niet gehinderd wordt door wat voor 

oorzaak ook. 
Mijn medebestuursleden dank ik voor het begrip en 

overnemen van mijn taken, leden hou ze in ere. 
Voor de rest wens ik jullie een geweldig polsstokseizoen toe 

en mogelijk tot ziens. 
 

Jan Tigchelaar 

 
 
 

Het bestuur van de PBH wil Jan graag bedanken voor zijn 
inzet als voorzitter.  

Wij vinden het erg jammer dat hij zich vanwege privé-
redenen heeft moeten terugtrekken, maar hebben alle begrip 

voor zijn besluit. 
Het enthousiasme en charisma van Jan zullen we missen bij 

onze vergaderingen.  
Gelukkig is Jan niet helemaal verdwenen en zullen we hem 

hopelijk nog regelmatig bij de wedstrijden zien. 
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Lid van verdienste “met een gouden rand” 

 
Tijdens het jaarlijkse volleybaltoernooi op 3 januari is Erik 

Bos benoemd tot Lid van Verdienste van de Polsstokbond 
Holland. 

Deze eretitel kreeg Erik vanwege zijn grote inzet voor het 
polsstokverspringen in de afgelopen 20 jaar. 

 

Specifieker is het een blijk van 
waardering voor zijn 

bestuursinzet in ruim 11 jaar 
waarvan een flink aantal jaren 

als waarnemend voorzitter. 
Ook heeft Erik enkele jaren het 

wedstrijdsecretariaat voor zijn 
rekening genomen en meer 

dan gemiddelde inzet getoond 
bij het tot stand komen en 

ontwikkelen van reglementen. 
Heel bijzonder zijn ook de twee 

Nederlandse titels die hij in 
2001 in Jaarsveld en in 2005 in 

Polsbroekerdam wist te veroveren.  

 
Deze verrichtingen geven het nieuwe lid van verdienste de 

zeer verdiende extra gouden rand. 
Naast de oorkonde ontving Erik als aandenken een 

exclusieve gouden springer. 
 

In 2008 trad Erik terug uit het bestuur. Als springer blijft Erik 
echter nog volop actief. 

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

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

Kamphof, Bert Koetsier, Martijn Kool, Bastiaan de Leeuw en 
Ronald Overbeek. 
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Familiebericht 

 

 

 

  
 

Hans, Lieke en Milan 

 
Van harte gefeliciteerd 

met jullie dochter 
en zusje Ymke 
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Indoortraining 
Hallo allemaal, 
 

Zoals de meeste van jullie wel weten is ook dit jaar de 

wintertraining weer begonnen. 
Een echte wintertraining kunnen wij het niet noemen 

aangezien we dit jaar tot en met 3 april elke vrijdag avond 
trainen. Het is dus eigenlijk meer een winter/lente training.   

De opzet is hetzelfde als elk jaar, dus verschillende 
oefeningen en natuurlijk een eindspel om de training af te 

sluiten. Maar er zijn dit jaar ook veranderingen. 
Zo besteden meer aandacht aan de warming-up, en voor het 

eerst een landingtraining gegeven. De training wordt 
afgewerkt in 3 groepen 
 

Dit zijn: 

Groep fanatiek 
De springers die alles uit de training willen halen, en die er 

200% voor gaan. 
 

Groep techniek 
De springers die keihard trainen en daarnaast lekker met 

elkaar dollen en lachen. 
Eigenlijk de gezelligste groep!! 
 

Groep dames  

Ja u leest het goed!! 
Wij hebben dit jaar een aparte groep voor de dames. 

Door sommige springers ook wel „zwangerschapsgym‟ 
genoemd. 

Wel met dezelfde oefeningen, maar met andere invulling.  
Aangezien de dames soms een beetje klagen ;) 

Met teksten zoals: „Hallo wij zijn vrouwen HOOR!!!!‟ 
En „Dat kunnen wij niet!?‟ 
 

Over opkomst hebben we niet te klagen, het is drukker dan 

voorgaande jaren. 
Erg leuk dat er zoveel springers zich goed voor willen 

bereiden op het komend seizoen. 
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Ook de jonge licentiespringers zijn erg goed 

vertegenwoordigd. 
Vooral de afdelingen Vlist en Polsbroekerdam hebben een 

bruisende jeugd. 
 

Mocht je dit lezen en het lijkt je leuk om ook mee te doen, 
dan kan dat nog tot en met 3 april. 

Daarna gaat het buitenseizoen weer beginnen. 
We zien je graag tegemoet elke vrijdag avond, om half 8. 

Locatie Wellant College te Montfoort. 
 

Programma: 
 

19.15u  deur open, omkleden 
19.30u  start met warming up  

19.45u start oefeningen  
20.30u pauze 

20.45u gezamenlijk spel  
21.00u  einde training 
 

Met vriendelijke groet. 
 

Een trainer. 

 

 
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. 

 

 Vr 17 april - HB vergadering 

Vr 26 juni - HB vergadering 
Di 8 september - HB vergadering 

Vr 2 oktober - HB vergadering 
Di 17 november - HB vergadering 

 

Di 20 oktober -  Najaarsvergadering
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

In de polshoogte van december heeft mijn 

schoonzus, Marieke de Groot, de pen naar mij 
doorgeschoven. 
 

Ik zal beginnen met te vertellen, wie ik ben. Mijn naam is Willy 

van Vliet en ik ben moeder van vijf kinderen, waarvan Peter, 
Bertjan, Arja en Gerwin bij jullie wel bekend zijn. 

In het dagelijks leven houd ik me bezig met lesgeven op de 
Constantijnschool in Woerden. Ik heb een leuke groep 6. 

Daarnaast probeer ik mijn huis schoon en opgeruimd te 
houden. 

Mijn man, Jan van Vliet, heeft een caravanbedrijf en sponsort 
de Van Vliet Caravanscup. 
 

In 1994 (ongeveer) ging mijn zoon Bertjan voor het eerst 

trainen bij de afdeling Linschoten. Hij werd meegenomen door 
zijn vriend Paul Voorbij, die nu in Canada woont. Al snel volgde 

de vraag, of ik als moeder, bij de wedstrijden mee wilde 
helpen. Dat heb ik tot nu toe al vaak en met veel plezier mogen 
doen. Inmiddels kun je wel stellen, dat ik een ervaren meter 

ben, en heb ik voor veel springers al een nieuw PR mogen 
meten. Ik vind het meten nog steeds leuk; ook het contact met 

de andere vrijwilligers. Het is gelukkig met de wedstrijden ook 
bijna altijd goed weer, want met regen gaat de wedstrijd niet 

door. 
 

Het is goed te merken, dat de polsstokvereniging een bloeiende 
club is. Ik vind het fijn, dat er nu weer vier accommodaties zijn. 

Met de nieuwe springschansen in De Vlist zijn er nu vier 
wedstrijdplaatsen. 

Ook alle lof voor de vernieuwde accommodatie in Linschoten en 
voor al het werk wat hier is verzet en voor het werk wat nog 
gedaan gaat worden. Het is een stuk gezelliger voor de 

springers en voor de toeschouwers. 
Ook heel prettig om te zien en te ervaren dat er veel nieuw 

talent aan zit te komen. Grote groepen jongens op de grote 
schans. Veel meisjes die de groep dames komen versterken op 
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de grote schans. Misschien kan er nog eens een groep apart 

komen voor meisjes tot 16 jaar. En ook heel prettig: de drukte 
van vele nieuwe jonge springers bij de jeugdschans. 
 

Tot slot wens ik iedere springer en springster een goed seizoen 

2009 toe. En ik hoop weer veel bekende en nieuwe gezichten 
tegen te komen, als ik kom meten of kom kijken. 
Een goed seizoen 2009, veel mooi weer en weinig blessures is 

mijn wens voor iedereen, die bij de polsstokvereniging actief 
betrokken is. 
 

Willy van Vliet. 
 

O ja, de pen schuif ik door naar Maartje Spruit.  
 

 

Van de jubileumcommissie 
 

Het ijs is verdwenen, de wintersport voorbij en de eerste 

vogeltjes laten zich alweer horen. Bijna begint het 
springseizoen van 2009, het seizoen vóór het o zo belangrijke, 
leuke, vol met activiteiten zittende jubileumseizoen.  

De jubileumcommissie trekt van plaats naar plaats om steeds in 
een andere huiselijke sfeer te vergaderen. De activiteiten zijn 

inmiddels uitgezocht en geplaatst op de kalender. Ook hebben 
we de belangrijke wedstrijden en andere activiteiten gekoppeld 

aan een persoon of vereniging. 
Het jubileumlogo is zo goed als klaar, hij is erg mooi 

geworden!! Ben je benieuwd naar de activiteiten in het 
jubileumseizoen en het jubileumlogo?? Kom dan op 17 maart 
as naar de ALV (Algemene Leden Vergadering), hier zal de 

jubileumcommissie met een presentatie het een en ander 
duidelijk maken 

Denkt u van „ik wil ook mee helpen in het jubileumseizoen‟? 
Dan kunt u zich aanmelden bij ons! 

(jubileumcommissie@pbholland.com)  
Zo. Dit was weer even een kort berichtje van ons. We gaan snel 

weer verder met het organiseren van het jubileumseizoen! 
Groetjes! 
Namens de jubileumcommissie, Lianne van der Wijk. 

mailto:jubileumcommissie@pbholland.com
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Vrijwilligers gevraagd!!!! 
 

Dit seizoen worden er ruim 50!!! 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  
 afstanden in computer invoeren 

 stoplicht bedienen 
 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) 
 
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  9 mei 2
e
 15.00 Linschoten 

 Za  9 mei 1
e
 18.30 Linschoten 

 Di  12 mei 1
e
 19.00  Linschoten 

 Wo  13 mei 2
e
 19.00  Linschoten 

 Di  19 mei 1
e
 19.00 Polsbroekerdam 

 Wo  20 mei 2
e
 19.00 Polsbroekerdam 

 Za   23 mei 2
e
 11.00 Polsbroekerdam 

 Za  23 mei 1
e
 14.00 Polsbroekerdam 

 Di  26 mei 2
e
 19.00  Vlist 

 Wo  27 mei 1
e
 19.00 Vlist 

 Za  30 mei 2
e
 15.00 Vlist 

 Za  30 mei 1
e
 18.30 Vlist 

 Di  2 juni 2
e
 19.00 Linschoten 

 Wo  3 juni 1
e
 19.00 Linschoten 

 Za  6 juni 1
e
 15.00 Linschoten 

 Za  6 juni 2
e
 18.30 Linschoten 

 Di  9 juni 2
e
 19.00  Vlist 

 Wo  10 juni 1
e
 19.00 Vlist 

 Za  13 juni 2
e
 15.00 Vlist 

 Za  13 juni 1
e
 18.30 Vlist 

 Za  20 juni 2
e
 12.30 Jaarsveld 

 Za  20 juni 1
e
 15.00 Jaarsveld 

 Di  23 juni 2
e
 19.00 Polsbroekerdam 

 Wo  23 juni 1
e
 19.00 Polsbroekerdam 

 Za  27 juni 2
e
 11.00 Polsbroekerdam 

 Za  27 juni 1
e
 14.00 Polsbroekerdam 

 Di  30 juni 2
e
 19.00 Vlist 

 Wo  1 juli 1
e
 19.00 Vlist 

--- Za  4 juli TK 14.00 Winsum 

 Di  7 juli 2
e
 19.00 Jaarsveld 

 Wo  8 juli 1
e
 19.00 Jaarsveld 

 Za  11 juli 2
e
 12.30 Jaarsveld 

 Za  11 juli 1
e
 15.00 Jaarsveld 

 Di  14 juli 2
e
 19.00 Compensatiewedstrijd 

 Wo  15 juli 1
e
 19.00 Compensatiewedstrijd 
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 Za  18 juli 2
e
 15.00 Linschoten 

 Za  18 juli 1
e
 18.30 Linschoten 

--- Za  25 juli NFM 10.00 It Heidenskip 

 Di  28 juli 2
e
 19.00 Linschoten 

 Wo  29 juli 1
e
 19.00 Linschoten 

 Vr  31 juli 2
e
 19.00 Linschoten 

 Za  1 aug HK 14.00 Linschoten 

 Di    4 aug 2
e
 19.00 Polsbroekerdam 

 Wo  5 aug 1
e
 19.00 Polsbroekerdam 

 Za   8 aug 2
e
 11.00 Polsbroekerdam 

 Za   8 aug 1
e
 14.00 Polsbroekerdam 

 Di  11 aug 2
e
 19.00  Vlist 

 Wo  12 aug 1
e
 19.00 Vlist 

 Za  15 aug 2
e
 15.00 Vlist 

 Za  15 aug 1
e
 18.30 Vlist 

 Ma  17 aug 2
e
 19.00 Vlist 

 Di  18 aug 1
e
 19.00 Vlist 

--- Za  22 aug NK 14.00 Jaarsveld 

 Za  30 aug Jeugd 14.00 Jaarsveld 
          

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

 

Graag deze lijst inleveren bij de onderstaande contactpersonen 
 

Afdeling Polsbroekerdam: 
Kees van Schaik - Benedeneind ZZ 405 – 3405 CN Benschop  
06-17119920 - info@kvstuinverzorging.nl 
 

Afdeling Jaarsveld:  

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

Afdeling Vlist: 
Marja van Eijk - Bredeweg 9 – 2851 VB Haastrecht   

tel 0182-601606 – 06-36266069 - ajram4719@hotmail.com 
 

Afdeling Linschoten:  

Maartje Spruit - Waardsedijk 20 – 3425 TG Snelrewaard   
tel 0348-471350  maartjespruit@hotmail.com 
 

….of PBH contactadres:  
Arja Helmes - Panoven 67 - 3401RB IJsselstein   

tel 030-6887108 - arjahelmes@pbholland.com 

mailto:ajram4719@hotmail.com
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 Wilco van Amerongen, talent van het jaar 
 

De redactie van Polshoogte heeft aan het talent van het jaar gevraagd 

om een stukje te schrijven over zijn doelen voor het komende seizoen.  

En als je talent bent en een trainingsbeest zoals Wilco, dan barst je van 

de ambities. Hieronder volgt zijn stukje. 
 

Ik ben Wilco van Amerongen. Voor sommigen bekend als 

zoon van Koos van Amerongen. 
 

Dit is de tweede keer dat ik een stukje in de Polshoogte mag 

schrijven, deze keer zal ik gaan vertellen over mijn hoogte 
punten en mijn doelen voor het komende seizoen. 
 

Afgelopen seizoen heb ik een behoorlijke progressie 
doorgemaakt. Ik heb namelijk mijn pr verbeterd met 2.07 

meter en gemiddeld elke sprong 2 meter verder gesprongen 
dan twee seizoenen geleden. Hiermee ben ik al erg tevreden, 

maar er zijn nog meer dingen 
gebeurd. Ik ben talent van het 

jaar geworden, heb voor het 

eerst meegedaan aan de 
Tweekamp en heb mijn eerste 

deelname aan het Nederlands 
Kampioenschap ook al weer 

achter de rug. Kortom een top 
seizoen gedraaid. 
                                                                                                    Foto Keesjan Steverink 

Mijn doelen voor het aankomende seizoen zijn niet makkelijk 
haalbaar, want ik wil het Hollandse jongens record van 17.80 

meter verbeteren, ik wil proberen het NFM (Nationale 
Fierljep Manifestatie) te winnen en ik wil voor de grootste 

titel gaan, namelijk Nederlands Kampioen worden. 
 

Ik hoop dat het een spectaculair seizoen mag worden met 

vele records. Ik wens alle springers veel succes voor het 

komende seizoen.  
 

Groeten, Wilco 



 20 

Van de Technische Commissie  
 

In goed onderling overleg is besloten dat met 
onmiddellijke ingang Henry Helmes het 

voorzitterschap van de TC over neemt van 
Teus Eikelenboom.  

Door zijn drukke werkzaamheden heeft Henry weinig tijd 
meer om op zaterdagen als wedstrijdleider ingezet te 

worden, terwijl Teus wel als wedstrijdleider ingezet wilde 
gaan worden, met deze wisseling van functies blijven beiden 

voor de TC beschikbaar. 

 
Uiteraard bedankt de TC Teus voor zijn jarenlange inzet als 

voorzitter van de TC en wensen we Henry veel succes als 
voorzitter in een periode waarin de TC weer voor nieuwe 

uitdagingen komt te staan zoals het instellen van de Mix 
klasse, het aanpassen van accommodaties en materiaal en 

het op termijn invoeren van het digitaal meten. 
 

Verder wordt de TC dit seizoen uitgebreid met 2 nieuwe 
wedstrijdleiders of zijn het wedstrijdleidsters het zijn 

namelijk 2 dames en wel Annie van de Geer en Brenda 
Knijff. De TC is erg verheugd met deze uitbreiding, zeker nu 

er eindelijk ook dames vertegenwoordigd zijn in deze 
commissie en de TC wenst beide dames veel succes.  

Net als de vorig jaar ingewerkte nieuwe wedstrijdleiders 

Gerard en Hans zullen beide dames eerst een aantal 
wedstrijden met een ervaren wedstrijdleider meelopen om 

daarna zelfstandig wedstrijden te gaan leiden. 
 

De TC is ook op zoek naar een secretaris. Dit i.v.m. drukke 
werkzaamheden van Ad Knijff die wel als wedstrijdleider 

beschikbaar blijft. Zie ook de oproep op de website.  
Voor informatie kan contact worden opgenomen met Henry 

Helmes: 06-12235709. 
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Nieuws van de sponsorcommissie 
 
Afgelopen wintermaanden is de sponsorcommissie bezig 

geweest met het verlengen van diverse contracten.  
Bijna alle sponsoren hebben hun contract weer verlengd met 

1 en 3 jaar. Helaas heeft Vitens geen sportsponsoring meer in 
het sponsorbeleid. Het reclamebord gaat van de polsstok-
wagen, en er moest een nieuwe bordsponsor worden gezocht. 

Die is inmiddels ook gevonden, nl Groene Hart, kloppend hart.   
 

Groene Hart, kloppend hart is een uniek project, waarin 
verschillende agrarische verenigingen, samenwerkings-

verbanden en organisaties samenwerken. Doelen zijn: het 
Groene Hart als bestemmings- en belevingsgebied in één keer 

echt op de kaart zetten, meer bezoekers langer dan 24 uur in 
het Groene Hart houden en bevorderen van herhalingsbezoek. 

Vanaf aankomende zomer gaan Groene Hart, kloppend hart en 
de PBH elkaar promoten. We verwachten dat er daardoor meer 

bezoekers van het Groene Hart bekend worden gemaakt met 
het polsstokverspringen in onze regio en ook op onze 
wedstrijden aanwezig zullen zijn. 
 

Al enkele jaren staan de banners van ACE koeriers, Eltacon 
Engineering en de Wit computers op de website. Nieuw is 
aankomende zomer de banner (en een advertentie in dit 

clubblad) van Zarioh Schoonmaakdiensten uit Nieuwegein. Via 
een klik op deze banners komt u op de websites van deze 

sponsoren en kunt u zien wat deze bedrijven voor u kunnen 
betekenen.  
 

Ook hebben we een eerste contact gelegd met een bedrijf uit 

Jaarsveld wat ons mogelijk op diverse terreinen wil helpen bij 
de verdere ontwikkeling van het polsstokverspringen. Zodra er 

wat meer duidelijk is zullen we hierover meer schrijven. 
 

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. 
 
Arja Helmes 
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 Media… help wat nu? 
 

Polsstokverspringen wordt steeds populairder, waarmee we ook 
steeds meer media bij onze wedstrijden zien verschijnen. De 

kans wordt dus ook steeds groter dat er ineens iemand met een 
microfoon of camera voor jouw neus staat … en dan? 
 

Natuurlijk kan dit even schrikken of even wennen zijn voor jou! 

Om je te helpen geven we hier enkele tips. Neem deze goed 
door, zodat je ze in je achterhoofd kan houden. 
 

Ten eerste en boven alles is dit belangrijk: 
Probeer de rust te vinden om jezelf te blijven en je eigen 

ding te zeggen. Als dat lukt kun je het al niet meer 
verkeerd doen.  
 

Probeer een vriendelijk gesprek te houden en te lachen naar de 
interviewer. Daarmee krijg je een leuker gesprek en komt het 
plezierig en ongedwongen over op de kijker. 
 

Ga niet draaien, zwijgen, ontwijken, liegen en bedriegen. 
Probeer een goed (eerlijk) verhaal te vertellen waar de 

kijker/luisteraar/lezer wat aan heeft. En wat een journalist dus 
graag publiceert. 

 

 -  Al ben je chagrijnig, zenuwachtig, boos, blij. Zeg het 
gewoon! Hierdoor weet de journalist dat jij je zo voelt, 
waardoor hij hier rekening mee kan houden! 

 -  Probeer je niet te gedragen als een ander, hier prik je heel 
makkelijk doorheen. En vaak kom je daardoor júist raar over. 

 -  Camera op je snufferd? Kijk de interviewer aan, en niet de 
camera. Dat praat een heel stuk makkelijker. Oftewel, negeer 

de camera. 
 

Naast deze simpele trucs is het handig onze “boodschap” van 

de PBH in je achterhoofd te houden. De media van de landelijke 
pers gebruikt vrijwel altijd het woord fierljeppen, daarom halen 
we dit hier ook aan: 
 

 Fierljeppen is een ECHTE SPORT 
 Fierljeppen is een UITDAGENDE MODERNE sport 
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 Fierljeppen is een NEDERLANDSE sport, dus niet alleen 

Fries. Het is een bron van NATIONALE TROTS en 
AUTHENTIEK 

 Fierljeppen is VAN ONS, GEZELLIG, LEUK en ZOMERS 
 

Toch nog zenuwachtig? 
Vraag gewoon aan je trainer of begeleider wat je moet doen. 

Anders wil de commentator je altijd helpen met handige tips, 
maar let wel op: dit kan pas na de wedstrijd 

 
 

Aankondiging website Polsstokclub Linschoten 
 

Polsstokclub Linschoten is bezig met het opzetten van een 
website. Voor het nieuwe seizoen moet deze ongeveer klaar 
zijn. Het adres van de website www.polsstokclublinschoten.nl 

Wanneer de website definitief klaar is zal er een aankondiging 
gestuurd worden naar de website van de PBH. 

 
Het doel van de website is om aanvullende informatie te geven 

over Polsstokclub Linschoten. We denken dan aan de 
trainingen, en activiteiten op grotere wedstrijden die wij 
organiseren. Ook staan onze leden erop met een link naar hun 

pagina op de PBH-website. Op dit moment zijn de plannen om 
de leden (en misschien ook vrijwilligers) een inlogmogelijkheid 

te geven, waarna zij op een besloten deel van de site extra 
informatie krijgen en eventueel hun inschrijfgegevens kunnen 

veranderen of iets dergelijks. 
 

Als je nog goede ideeën hebt 
van wat er op deze website 
zou moeten staan, zou je die 

dan willen mailen naar 
pclinschoten@gmail.com 

 
Hiernaast een voorproefje 

van de website: 

mailto:pclinschoten@gmail.com
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Hallo allemaal, 
 

Vorig jaar heeft de Polsstokbond een 
telefonische actie gehouden om lid te 

worden van de Sponsorloterij. Ik ben ook lid geworden om de 
bond te steunen. 
Maar ja, prijs heb ik bijna nooit. Soms een klein geld bedrag of 

iets te snoepen (ben lid van meerdere loterijen) 
Wat schertst mijn verbazing: van de sponsorloterij kreeg ik een 

brief waarin stond dat ik twee kaartjes had gewonnen voor een 
concert van Jan Smit in de RAI te Amsterdam. 

Nou, ik geef niets om Jan Smit, dus wilde ik de kaartjes 
weggeven, maar dat leverde een hoop gemopper op van onze 

kinderen. Joanne wilde graag er naar toe. 
Via internet moesten de kaarten worden aangevraagd. De dag 
na sinterklaas kwam er een envelop met de kaarten, munten 

voor eten en drinken en de cd "Stilte in de Storm" 
Er zat ook een bon bij om een verrassing af te halen bij het 

concert. Het was dus meer dan alleen twee kaarten. 
Dus wij samen naar Amsterdam op zaterdag 27 dec. Voor de 

afslag naar de RAI stond FILE!!! We hebben er maar drie 
kwartier in gestaan en konden toen eindelijk parkeren. 
Nog een flink stuk gelopen en kwamen toen in een giga grote 

hal aan waar het feest al in volle gang was. We zaten erg mooi, 
derde rij links van het podium. 

We konden alles goed zien want er zat bijna niemand voor 
ons!! 

Toen we de hal binnen kwamen was de band 3JS aan het 
spelen (onbekend voor mij). Ze speelde eigen nummers maar 

ook bekende. De sfeer zat er goed in. Na een uurtje stopten ze 
en was er pauze. Na veel gedrang had ik wat te drinken te 
pakken. 

Om kwart over negen begon Jan Smit aan zijn concert. Hij 
kreeg de hele hal goed mee. Er zaten maar liefst 10.000 

winnaars!!  
Omdat wij vooraan zaten konden we alles goed volgen. Voor 

anderen was er een videoscherm. Bij ieder lied veranderde de 
achtergrond. Prachtig!!  
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Toe hij het lied zong wat hij voor Yolanthe heeft geschreven 

nadat haar vader was gestoven hing er een sfeer waarin je 
aanvoelde dat iedereen wel aan een geliefde dacht. 
Het ene lied na het andere werd aan elkaar gezongen. Jan zong 

"Calypso" van John Denver omdat hij dat een geweldige zanger 
vindt. Je kon merken dat dit lied niet door iedereen werd 

gewaardeerd. Daarna mocht men naar voren komen om dicht 
bij het podium te staan. In korte tijd stond het vol. Wij dus in 

de benen anders zagen we niets. 
Jan kon niet de zaal in kijken en maar alleen de eerste rijen 
zien. Hij zag vooraan een man met zijn armen over elkaar 

zitten en wat nors te kijken. De cameraman bracht hem in 
beeld wat grote hilariteit te weeg bracht. Die man bleef rustig 

zitten en verblikte of verbloosde niet. 
Het was zo tijd voor het laatste nummer. Het was inmiddels 

kwart voor elf. 
Na dat Jan was gestopt bleven ze roepen om hem. Het duurde 

verschillende minuten toen hij weer terug kwam en nog twee 
nummers als toegift gaf. 
Als de lichten aan gaan is de sfeer ook weg. Rustig liepen we 

naar de uitgang, want haasten had geen nut omdat je toch niet 
gelijk de RAI met de auto kunt verlaten. 

We hebben nog wat gedronken en gegeten en natuurlijk een 
sanitaire stop. Als laatste hebben we de verrassing afgehaald. 

Het was een Bingo spel. Hoe kan het ook anders. 
Het was een leuke ervaring al kon je goed horen dat Jan Smit 
nog niet zo zingt als voor hij last kreeg van zijn stembanden. 

  
Wordt ook lid van de sponsorloterij en steun de Polsstokbond 

Holland en je ziet dat er wat leuks te winnen valt. 
Misschien zit jij dan de volgende keer bij Jan Smit!!!!!!! 

  
  

Annie van de Geer 
  
ps. De volgende maand weer een klein prijsje! 
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Verslag volleybaltoernooi PBH 

(door Nico Janson P.V.V. Leeuwenhorst uit Noordwijkerhout) 
 

Beste Polsstokvrienden, 
   
Op 3 januari was weer het jaarlijkse volleybaltoernooi, wij afdeling 

Leeuwenhorst uit Noordwijkerhout wisten dit keer te winnen.  
Nu is ons gevraagd om verslag te doen hoe dat zo is gekomen. 
Sinds 1984 doen wij al mee aan dit toernooi en we hadden het al 

4 keer gewonnen, maar de laatste keer was in 1996. Dus werd het 
hoog tijd om weer eens toe te slaan. Zoals gebruikelijk hadden wij 

weer te maken met de nodige afzeggers zoals Victor, Jos (zitpro-
bleempje) en Jolanda. Maar vol goede moet gingen Ton, Guus, 
Hans, Anja, Lambert, Sjoerd en Nico met de auto van onze coach 

Jan op pad. We waren lekker op tijd vertrokken om nog een beetje 
warm te kunnen spelen voordat de wedstrijden begonnen. Maar 
om een lang verhaal kort te maken; het liep heel anders, door een 

ongeluk bij Driebruggen kwamen wij in een file terecht, daar 
hebben wij minstens drie kwartier in gestaan. Oké pech, dat kan 

gebeuren dus 1888 gebeld voor het nummer van de sporthal, 
doorgegeven dat we behoorlijk te laat zouden komen en toen 
maar afwachten of de file zou oplossen. Ondertussen was het best 

gezellig in de bus, er volgde een uitgebreide tactiekbespreking en 
we deden rek en strekoefeningen buiten de auto. Eindelijk bij de 
sporthal aangekomen hadden wij al een wedstrijd gemist, dus weg 

kampioenaspiraties, maar de organisatie was zo lief geweest om 
het programma aan te passen, zodat we toch al onze wedstrijden 

konden spelen. We moesten wel een beetje op gang komen, maar 
met wat geluk wonnen wij toch de meeste wedstrijden, ook nog 
een wedstrijd verloren, maar ondanks dat verlies stonden wij in de 

Finale. Na wat tactische omzettingen en een donderspeech van 
onze coach Jan verliep de finale nog vrij gemakkelijk zodat wij 
voor de vijfde keer dit zwaarbezette toernooi wonnen. 

Daarna was het nog heel gezellig bij de prijsuitreiking en 
verkiezingen van de winnaars uit de nodige nominaties. O ja, de 

terugweg hadden wij geen file maar toch nog behoorlijk laat thuis. 
Tot slot wil ik de organisatie van het toernooi hartelijk bedanken 
voor de leuke dag.  

Volgend jaar gaan we er weer voor, dus iedereen in trainingskamp 
om ons te verslaan. 
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Jaarverslag PBH  2008 
 
A. Het polsstokverspringseizoen 2008 
 

In februari beginnen weer de gebruikelijke zaaltraining in het 

Wellantcollege te Montfoort.  
 

Bij de Senioren wint Jaco de Groot bijna alle wedstrijden. 
Theo van Kooten is de enige die Jaco kan verslaan. Theo 

wint 4 wedstrijden. Jaco springt op 21 juni in Jaarsveld een 
nieuw Hollands Seniorenrecord nl. 20, 55 m. Theo springt 2 

leeftijdsrecords. Jaco wordt Hollands Kampioen, NFM 
kampioen en verbetert het Nederlands klassementsrecord 

naar 139.20 meter. 
 

Bij de Dames is het elke wedstrijd spannend. Er zijn maar 
liefst 5 personen die een wedstrijd winnen, nl. Jessica Snoek, 

Margriet Kamphof, Dymphie van Rooijen, Liesbeth de With 
en Wendy Helmes. In het klassement neemt Dymphie van 

Rooijen in juni een onoverbrugbare voorsprong en springt 
Dymphie ook nog een nieuw Hollands Damesrecord van 

15,30 m. Haar klassementstotaal, 103,46 m, is ook een 
nieuw Nederlands klassementsrecord. Liesbeth de With wordt 

Hollands Kampioen en Nederlands kampioen. Carina den 
Hartogh vestigt een nieuw leeftijdsrecord voor 13 jarige 

Dames met een afstand van 13,63 m. 
 

De Junioren maken er ook een spannend seizoen van. 
Christiaan Spruit wint 10 wedstrijden, maar aan het eind van 

seizoen pakt Jan Willem de Groot de leiderstrui in het 
klassement en wordt Hollands Kampioen. Ook Kenneth Broos 

en Corné Spruit winnen enkele wedstrijden. 
 

Bij de Jongens zijn er 3 kandidaten voor de leiderstrui, nl. 
Rick Barten, Dennis van Zelderen en Freek Strien. In juli 

gaat Freek Strien steeds beter springen en verovert hij de 
leiderstrui en behoudt deze tot aan het einde van het 

seizoen. De verschillen met Dennis van Zelderen en Rick 
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Barten zijn echter klein. Freek wordt Hollands Kampioen. 

Ook Wilco van Amerongen wint 2 wedstrijden. 
Jeugdschans: bij de jeugd van 10 jaar en ouder wint Arieko 

Zwijnenburg het klassement. Robin van Duin en Nees de 
Bruijn worden 2e resp. 3e. In de groep tot en met 9 jaar wint 

Robert Benschop, gevolgd door Gerben van Schaik en Auke 
de Wit.  

 
De Tweekamp op 5 juli in Polsbroekerdam is erg spannend. 

De kansen keren regelmatig tijdens de wedstrijd. De 
Hollandse nrs 5 t/m 8 van de Senioren springen formidabel 

en uiteindelijk geeft dit de doorslag. Ook Dymphie van 
Rooyen springt erg ver nl. 15,24 m.  De PBH wint de 

Tweekamp met 2,27 m verschil. 
 

Tijdens de finale van de NFM gaat het regenen. De 
organisatie besluit om de finale op zondagmiddag te houden. 

Jaco de Groot wint bij de Senioren met 20,16 m. Rick Barten 
wordt 3e bij de Jongens, Wendy Helmes en Margriet Kamphof 

worden 2e resp. 3e bij de Dames.  
 

Vol goede moed gingen we op 23 augustus naar Bergum 
voor het NK. De Friese jongens springen erg goed, waardoor 

onze Jongens net tekort komen voor de finale. 
De Fries Hans Ulco de Boer wordt Nederlands Kampioen met 

16,83 m.  De Friese Junioren slagen erin de Hollandse 
Junioren uit de finale te houden. Alwin Fonk wordt Kampioen 

met 19,09 m. Bij de Dames slagen de Friese en Hollandse 
favorieten, Anna Jet Leyenaar en Dymphie van Rooijen er 

niet in om de finale te halen, waardoor de wedstrijd anders 
loopt dan verwacht. Liesbeth de With wordt verrassend 

kampioen met 14,76 m. Wendy Helmes wordt 3e. 
Bij de Senioren verrast Erik Bos met een formidabele afstand 

van 19,63 m en plaatst zich voor de finale. Jaco de Groot 
slaagt er niet in om de winnende afstand te springen, hij 

wordt 3e met 19,68 m. De Fries Bart Helmholt wordt 
Nederlands kampioen met 20,14 m. 
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Op 5 januari 2009 is er weer het volleybaltoernooi in 

Oudewater. Leeuwenhorst wint het volleybaltoernooi. Na 
afloop worden er diverse prijzen uitgereikt.  
 

De genomineerden voor Springer van het Jaar zijn Dymphie 

van Rooijen, Jaco de Groot en Liesbeth de With. Jaco de 
Groot wordt Springer van het Jaar.  

De genomineerden voor Talent van het Jaar zijn Carina den 
Hartogh, Freek Strien en Wilco van Amerongen. Wilco van 

Amerongen wordt Talent van het Jaar en ontvangt de Willem 
Brouwerbokaal.  

Dennis van Duin heeft zijn p.r. het meeste aantal keren 
verbeterd en ontvangt het Willem Brouwerplateau. De 

klassementwinnaars Jaco de Groot (Senioren), Jan Willem de 
Groot (Junioren), Dymphie van Rooijen (Dames) en Freek 

Strien (Jongens) ontvangen het klassementsleidershirt met 
hierop de tekst klassementsleider 2008 met vermelding van 

categorie en klassementafstand.  
Er zijn ook enkele personen die het trainersdiploma gehaald 

hebben, nl. Jaco de Groot, Marja van Eijk en Cornelis de 
Bruijn. Deze ontvangen een bos bloemen.  

Erik Bos wordt Lid van Verdienste „met een gouden rand‟ 
vanwege het vele werk dat hij in het bestuur gedaan heeft.  

 
B. Bestuurlijk jaarverslag 
 

Algemene Ledenvergadering: Erik Bos en Corrinne 

Dubbelman stellen zich niet meer herkiesbaar.  
Douwe Boersma wordt gekozen als nieuw bestuurslid.  

Jan Tigchelaar wordt gekozen als voorzitter. Hij zal ook 
plaatsnemen in het NFB. Bastiaan de Leeuw wordt lid van 

verdienste. 
Tijdens de bestuursvergadering na de ALV wordt Bertjan van 

Vliet penningmeester en wedstrijdsecretaris. Douwe Boersma 
zal namens het Hoofdbestuur de Technische zaken gaan 

beheren en overleggen met de TC.  
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Sponsoring: In maart hebben we een geslaagde deelname 

aan de SponsorBingoLoterij. Dit jaar verliezen we Vitens als 
belangrijke sponsor. De firma De Wit Computers uit 

IJsselstein sponsort een laptop. Alle overige sponsoren 
(website, reclameborden en adverteerders Polshoogte) 

hebben de contracten verlengd. 
 

Technische Zaken: voor het seizoen wordt besloten de 2e 
klasse wedstrijd op alle schansen te houden. De wedstrijden 

op de jeugdschans worden tegelijkertijd met de 2e klasse 
wedstrijd gehouden. I.s.m. JEVA worden er topjes 

ontwikkeld. Tijdens de Tweekamp en het NK wordt er 
ervaring opgedaan met het digitale meetsysteem van het 

FLB. De PBH vindt het beter met de aanschaf te wachten 
totdat het mogelijk is dat de standen rechtstreeks op het 

scorebord verschijnen en in de computer komen. Na elke  
4e wedstrijd is er Promotie/degradatie. 

De TC organiseert een cursus installeren van de spullen uit 
de bus. Elke vereniging krijgt matten van de PBH, maar is 

voortaan ook hiervoor verantwoordelijk. 
Er is hard gewerkt aan een nieuw wedstrijdreglement voor 

de PBH, echter dit is nog niet af. Er ligt een nieuwe 
concepttekst, die door HB en TC nog bestudeerd moet 

worden.  
 

Promotiezaken: In april is er een lezing over 
polsstokverspringen in de Triangel te Polsbroekerdam. Op de 

website is voor het eerst de actuele wedstrijdstand te 
volgen. In mei komt er weer een promotiekrant uit. Eelco 

Tigchelaar stopt met het werk voor de Promotiecie. 
 

Demo‟s: Cornelis de Bruijn wordt democoördinator voor 
demo‟s op bestaande accommodaties. 

 
Contact met FLB-NFB: Een Friese en een PBH delegatie gaat 

naar Ceilidh voor overleg over het verstevigen en verbeteren 
van de polsstokken. Over het onderwerp NK-kwalificatie 
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houden het FLB en de PBH een verschillende mening, maar 

we blijven hierover in gesprek. Het NFB wedstrijdreglement 
wordt enigszins aangepast. 
 

In samenwerking met de NFB en het FLB is er dit jaar 

belangrijk internationaal optreden. Jaco de Groot, Floris van 
Elzakker, Wendy Helmes en Eelco Tigchelaar gaan met de 

Friezen Bart Helmholt, Anna Jet Leyenaar, Jacob Scherjon en 
Klaas Haanstra naar de Trex games in Busan in Korea om 

het polsstokverspringen /fierljeppen te promoten. Het wordt 
een succes. Pieter Bult, voorzitter van de NFB, is reisleider. 

Er worden veel contacten gelegd met o.a. geïnteresseerden 
uit Canada en Polen.  

 
Vrienden van het polsstokverspringen: Janny Schoenmaker 

neemt het secretariaat over van Tonny de With 
 

Nieuwe accommodaties: In Altforst heeft de organisatie van 
de jaarlijkse demo aangegeven zelf een accommodatie te 

willen realiseren in 2010. In Brugge is de accommodatie 
a.g.v. wateroverlast en harde wind ernstig beschadigd. Door 

andere prioriteiten zal er in 2009 niet in Brugge gesprongen 
worden. In Woudenberg is er nog geen besluit om een 

nieuwe accommodatie op te zetten.  
 

Jubileum: in 2010 hebben we een jubileum, nl. 50 jaar 
polsstokverspringen in Holland. De jubileumcie, bestaand uit 

Liesbeth de With, Lianne van der Wijk, Keesjan Steverink, 
Harriët Roskam, Klaas de With, Jochem Lekkerkerker en 

Janny Schoenmaker zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Ze hebben voor elke maand in 2010 een 

jubileumactiviteit gepland. 
 

Als laatste willen we alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor 
hun inzet. 
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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 zat. 4 april zwemmen van 13.30-16.00 uur  
met alle jeugdspring(st)ers van onze polsstokbond  

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                   Leo Roskam                  0348-551572 
Linschoten            Margriet Kamphof               06-53577870 

Polsbroekerdam          Mieke Baars                  0182-309891           

Vlist                         Marja van Eijk                 0182-601606   
 

Tot ziens op 4 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! 
 

Leo, Margriet, Mieke en Marja 

 


