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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.com www.zelffierljeppen.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 

Lid, jeugdzaken Koos van Amerongen 0348-451928 
 

DB Technische Commissie  

 

Voorzitter Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris, coördinator wedstrijdleiders Ad Knijff 06-53122608 

Secretaris wedstrijdzaken Hugo van Amerongen 06-21112275 

Lid Bert Koetsier 0182-610925 

Lid Gerard Backx 06-30143464 

Wedstrijdleiders - chauffeurs: volgende editie   

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 
 

Promotie Commissie 
 

 

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Lid Floris van Elzakker 0348-424471 

Lid Anthony Lekkerkerker 06-10409428 

Website Pieter Hielema 0346-240211 

Huisstijl Cecilia Segami 0346-240211 

Demo’s   

Contactpersoon demo’s op wedstrijdschansen Cornelis de Bruijn 06-29431245 

Contactpersoon springers bij demo’s op locatie Bertjan van Vliet 030-8899398 
 

Sponsor Commissie 
 

 

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 
 

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 
 

 

Secretaris Pieter Hielema 0346-240211 

Lid Bertjan van Vliet 030-8899398 

Ledenraad Henry Helmes 06-12235709 

Ledenraad Jaco de Groot 06-12079183 

Ledenraad Bert Koetsier 0182-610925 
 

 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 
 

Het valt niet mee om ieder keer weer een voorwoord te 
schrijven. In deze laatste Polshoogte van het jaar staat 

traditiegetrouw de bekendmaking van de nominaties van het 
jaar en de uitnodiging voor het volleybaltoernooi, dit keer is 

ook de jeugdhoek flink gevuld, want naast alle records op de 
grote schans, had ook de jeugd een topseizoen.  
 

Dit keer in het kader van sinterklaas een gedicht: 
 

We kijken terug op een prachtig polsstokjaar 
en we zijn daarmee nog niet helemaal klaar 

want we gaan nog volleyballen met zijn allen 
nu niet springen met stokken, maar smashen met ballen 

 

En dan gaan we naar ons jubileumjaar 
De jubileumcommissie heeft al heel veel voor elkaar 

Voor het jaar 2010 zijn vele activiteiten bedacht  
50 jaar springen, dat had men in 1960 nooit gedacht 

 
Tot ziens, misschien nog dit jaar of anders in 2010 

We hopen dat we dan ook vele oud-springers zullen zien 
 

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 2010 

De volgende editie komt uit: rond 6 maart 2010 
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Van het PBH Bestuur  
 

Voor ons ligt de laatste Polshoogte van 2009, 
een mooi moment om nog even terug te blikken 

op het voor de PBH zo prachtig verlopen seizoen. Want wat 
kende dit jaar weer veel hoogtepunten. Het lijkt wel alsof het 

elk jaar toch nog weer beter kan.  
 

Zo hadden we opeens op 1 augustus 2009 alle Nederlandse 
records in onze sport in handen. Dat was nog nooit eerder 

gebeurd. Wilco van Amerongen (18.88 meter), Dymphie van 
Rooijen (16.34 meter) en Jaco de Groot (20.79 meter)  

bedankt. Uniek hoe jullie drie records in één jaar over 
konden nemen. 

 
Het NK in Jaarsveld was nog zo‟n voorbeeld van “goed, 

beter, best”. Ruim 3.000 bezoekers waren getuige van een 
schitterende wedstrijd met verbazend verre afstanden. De 

dijk zat voor het eerst sinds de jaren tachtig van de vorige 
eeuw weer helemaal vol.  

 
Onze sport leeft in het Groene Hart als nooit tevoren en dat 

is een bijzonder succes, want zo gemakkelijk is het niet om 
in deze tijd als (voorheen) kleine sport boven het maaiveld 

uit te steken.  
 

Toch lukt dit ontzettend goed en zelfs elk jaar weer beter. 
Niet alleen met dank aan onze vele springers, maar ook 

zeker met dank aan de vele vrijwilligers die het de springers 
mogelijk maken om te excelleren.  

Een prachtig gezamenlijk bereikte prestatie waar we ook 
gezamenlijk heel trots op mogen zijn. 

 
Pieter Hielema 

 
 



  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT     
                                                                       

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 
                                                                                                                                                                                                         

 
        J. den Hartogh                                    J.H. de Graaff 
        Lopikerweg Oost 52                             Haarweg 4 (Lingebos) 

          3411 JH  Lopik                              4212 KJ  Vuren  
          Tel. (0348) 55 35 68                      Tel. (0183) 62 32 27 Fax. (0183)62 4541 

       E-mail jan.den.hartog@hagra.nl          E-mail jan.de.graaff@hagra.nl 

 

B&V Electronics B.V. 

Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 

Tel: 030 699 37 37 

Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 

info@benvelectronics.nl  
Reparatie en verkoop audio/video                           
Satelliet systemen                                                       Openingstijden ma-vr van 09.00 -18.00 uur 
Professionele audio/video systemen                                                  wo-do van 19.00 - 21.00 uur   
Computersystemen/benodigdheden                                                        za van 09.00 - 16.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGRA v.o.f. 
www.hagra.nl 

 

mailto:jan.den.kartog@hagra.nl
mailto:jan.de.graaff@hagra.nl
http://www.hagra.nl/
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Nominatie springer/ talent van het jaar 2009  

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

Nominaties Springer van het Jaar  

Volgorde op alfabet 

Superlatieven schieten te kort om dit seizoen van 
Dymphie van Rooijen te beschrijven. Was 2008 
het jaar van de doorbraak voor Dymphie in 2009 
deed zij er een reuzenschep bovenop en 
verpulverde alle bestaande records in de 
polsstoksport. Na drie Hollandse records doorbrak 
Dymphie van Rooijen op 1 juli 2009, als eerste 
vrouw uit de geschiedenis, de 16 meter grens en 
werd zij daarmee de Nederlands recordhoudster. 
In 2008 wist Dymphie al het (Nederlands) 
klassementsrecord neer te zetten. Dit jaar kwam 
daar nog eens ruim 4 meter bij (gemiddeld 60cm 
per sprong). Nog een laatste feitje om de 
indrukwekkende prestaties te benadrukken. In 
2009 sprong Dymphie van Rooijen 17 maal verder 
dan 15 meter. Meer 15 meter sprongen dan alle 
Dames gezamenlijk in Nederland tot 2009 bij 
elkaar gesprongen hadden.  

 
Jan-Willem de Groot heeft in zijn laatste jaar als 
Junior laten zien bij de grote jongens te horen. Na 
een wat stroeve start werd hij allengs beter en (in 
Holland) nagenoeg onverslaanbaar. Op zijn 
eerste winst op 24 juni volgden maar liefst vijftien 
dagoverwinningen op rij. Met een klassement van 
128.96 meter (18.40 gemiddeld) blijft alleen zijn 
broer Jaco hem voor op de ranglijst aller tijden. 
Ook is hij met een pr van 19.09 meter na Jaco de 
enige junior die de 19 meter grens passeerde. 
Met een derde plaats in het overall klassement 
mag Jan-Willem volgend jaar direct starten in de 
Topklasse bij de Senioren. Gezien zijn snelle 
ontwikkeling en de fysieke mogelijkheden van 
Jan-Willem zou broer Jaco er volgend jaar wel 
eens een geduchte concurrent bij kunnen hebben. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
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In 2008 werd Wilco van Amerongen gekozen 
tot talent van het jaar. Zelden zal een talent zijn 
verkiezing zo waar gemaakt hebben. Op 1 
augustus 2009 bij het Hollands 
Kampioenschap verpulverde Wilco van 
Amerongen het onaantastbaar geachte 
Nederlandse Jongensrecord en bracht dit op 
18.88 meter, Een schitterende sprong waarbij 
alle facetten van de sprong: aanloop, insprong, 
klimmen en uitsprong tot in perfectie uitgevoerd 
werden. Een recordafstand met 
eeuwigheidswaarde, misschien zelfs te 
vergelijken met de verspringafstand van Bob 
Beamon in 1968.  
Deze sprong is in zichzelf natuurlijk al ruim 
voldoende voor een nominatie tot springer van 
het jaar. Dat Wilco met elf dagtitels aan de haal 
ging en het klassement overtuigend won in de 
sterkste jongensgroep aller tijden mag bijna als 
vanzelfsprekend genoteerd worden. 

 

 

Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal) 

Volgorde op alfabet 

 

Voor het derde jaar op rij verdient Carina den 
Hartogh, met opnieuw een opvallend seizoen, 
de nominatie als Talent van het jaar. Het 14-
jarige talent viel gedurende het seizoen al een 
paar maal in de prijzen, sprong een 
persoonlijk record en verbeterde haar 
klassement met ruim drie meter. Achter het 
geweld van de dames toppers behaalde ze 
veel 4e plaatsen. Talent in overvloed, maar 
Carina heeft de stap naar de Damestop in 
2009 (nog) net niet kunnen maken. Zien we in 
2010 de definitieve doorbraak van Carina en 
zal zij zich kwalificeren voor de belangrijke 
nationale wedstrijden? 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
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Felipe Roskam heeft zich dit jaar ontpopt als 
een serieuze kandidaat voor de belangrijke 
wedstrijden. Juist bij deze wedstrijden met veel 
publiek en ambiance weet hij steeds iets extra's 
te brengen. Hoogtepunten waren zijn 
persoonlijke records bij de de Nederlandse 
Fierljepmanifestatie(16.66 meter) en op het 
Hollands Kampioenschap (17.32 meter) . Over 
het gehele seizoen wist hij zijn persoonlijke 
record maar liefst zeven keer te verbreken en 
uiteindelijk 2 meter verder te springen dan in 
2008. Ook in het klassement verbeterde Felipe 
zich met 1,50 meter gemiddeld per sprong 
(totaal 113.02 meter). Met dat klassement heeft 
Felipe zich voor volgend jaar meteen verzekerd 
van een plaatsje in de Junioren Topklasse. 
Felipe zet de stok vaak op scherp, want hij 
heeft ook het record natsprongen behaald, van 
de 102 sprongen belandde hij maar liefst 49x in 
het water. 

 

Rian Baas heeft zich in 2009 zeer goed 
ontwikkeld. Hij verbeterde gedurende het 
seizoen zijn persoonlijke record vijf keer en 
bracht dit van 15.76 meter tot 17.78 meter. 
Slechts 2 centimeter onder het oude Hollandse 
Jongens record van Jarno Knijff. Rian sprong in 
totaal vier keer verder dan 17 meter. In 2009 
won Rian vijf wedstrijden. Ook in het 
klassement verbeterde Rian zich met 1,50 
meter gemiddeld per sprong (totaal 115.79 
meter). Met dat klassement mag Rian volgend 
jaar meteen starten op de vierde plaats in de 
Junioren Topklasse. Zou hij in de nieuwe 
leeftijdscategorie meteen mee gaan doen om 
de prijzen? 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
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De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op       
12 december a.s. tijdens het jaarlijkse volleybal festijn           

van de Polsstokbond Holland.  
Tijd prijsuitreiking 22:00 uur 

Het volleybaltoernooi begint om 18:00 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 2008 Jaco de Groot kan in 2009 niet 
opnieuw gekozen worden tot springer van het jaar. Het 

talent van het jaar 2008 Wilco van Amerongen 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 Bas van Ingen. Hij sprong in 2009 maar liefst 12 maal 

een nieuw persoonlijk record en bracht dit van 10.62 meter 
naar 13.83 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), 
Wilco van Amerongen (Jongens) en Dymphie van Rooijen 

(Dames). 
5. De Bert Hertog wisselbokalen worden uitgereikt aan Jaco 

de Groot (Senioren), Jan-Willem de Groot (Junioren), Dennis 
van Zelderen (Jongens) en Dymphie van Rooijen (Dames). 

 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
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=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008


 

Faunafoodstore 
Wilgenweg 19 

Bedrijventerrein 
Tappersheul 

3421TV  Oudewater 
Tel:  0348-561528 

Fax: 0348-561110 

Mail: 
info@faunafoodstore.nl 

 

Diervoeders en 
benodigdheden 

voor 
boeren,burgers en 

buitenlui! 
 

Iedereen springt 

verder met 

Faunafoodstore 
 

 

Cadeauwinkel 

De Snuisterije 
 

Kerkstraat 26  IJsselstein  

Tel 030-6871199  

 
 Houten Speelgoed 

 HABA spellen 

 NICI pluche 

 NEXTIME klokken 

 BLOMUS rvs 

 LILLIFEE 

 1000 en 1 cadeautjes 

 Relatiegeschenken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete systemen op maat 

Diverse onderdelen in 

voorraad 

Notebooks nieuw en gebruikt 

Reparatie van pc’s 

Goede service 

 

 www.dewitcomputers.nl 
 

Benschopperstraat 18  IJsselstein  
 Tel. 030-6573841 
De Wit Multimedia 

Hogewoerd 2  Woerden Tel. 0348-419902 

 

http://www.dewitcomputers.nl/
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Volleybaltoernooi 2009 
 

Zaterdag 12 december 2009 is het dan weer zover. Het 

Polsstokbond Holland volleybaltoernooi vindt dan weer plaats. 
Dit jaar is dit weer in sporthal “De Noort Syde” te Oudewater. 
Voorgaande jaren vond het toernooi plaats rond de 

jaarwisseling maar dit jaar vindt het eerder plaats vanwege het 
Jubileum jaar. 

Het toernooi wordt dit jaar georganiseerd door Jessica Snoek, 
dus voor vragen of opmerkingen kunt u bij haar terecht. 
 

Vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom, de wedstrijden 
zullen om 18:00 uur beginnen. De organisatie stelt het zeer op 

prijs dat de teams op tijd aanwezig zijn, hiermee kunnen wij 
ervoor zorgen dat de organisatie soepel verloopt, en we dus 
niet te veel uitlopen met de tijd. Ook is het natuurlijk hartstikke 

gezellig als je wat fans mee neemt, iedereen is welkom, er zijn 
genoeg tribunes waar zij plaats kunnen nemen. 

Voor de jongsten is er een kinderhoek, zij kunnen daar onder 
begeleiding heerlijk spelen, dus ook de kinderen zijn van harte 

welkom! Ook is er dit jaar een kleurwedstrijd voor de kinderen, 
kijk hiervoor even in de jeugdhoek achter in deze polshoogte. 
Natuurlijk zijn er weer prijzen te winnen, maar de belangrijkste 

reden is natuurlijk de gezelligheid en het bijpraten na ruim 3 
maanden geen polsstokwedstrijden. 
 

Dit jaar zullen er (helaas) wat strengere regels zijn omdat er 
vorig jaar een aantal dingen nogal  uit de hand zijn gelopen. 

We moeten laten zien dat we de gezelligste en leukste 
vereniging van Nederland zijn, dus laten we daar met zijn allen 

voor zorgen! 
De nieuwe regels luiden als volgt: 
*Er mag absoluut niet met zwarte schoenen in de zaal gelopen 

worden, mocht je dit toch doen, dan wordt je geacht deze uit te 
doen.  

*Er kan tot 23:30 uur gedoucht worden, daarna gaan de 
kleedkamers op slot, en kan er dus geen gebruik van de 

kleedkamers meer worden gemaakt. 
*Tot 1:00 uur is de bar open. 
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*Ga voorzichtig met het materiaal en de spullen om, we zijn te 
gast in deze sporthal. 
 

In principe geef je je op bij de vereniging waar je lid van bent, 

zodat er ook namens de verenigingen gespeeld kan worden.  
Er is een poule voor kinderen van 12 tot 16 jaar en er is een 

poule voor mensen vanaf 16 jaar. 
Opgeven kan bij: 

Polsbroekerdam - Joke de With: bejodewith@filternet.nl of 
0348-451264 
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, vergeet je naam niet te vermelden). 
 

Mocht je mee willen doen met een eigen team, die niet 

specifiek bij een vereniging hoort, dan kun je mailen naar; 
jessica.snoek@pbholland.nl 
Zorg in ieder geval dat er genoeg spelers in een team zitten 

(minimaal 6) zodat er eventueel gewisseld kan worden, en er 
dus altijd genoeg spelers in een team aanwezig zijn. 
 

Het is belangrijk dat we uiterlijk 4 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. 
 

Laten we er met zijn alle weer een leuke, sportieve, maar 

vooral ook gezellige avond van maken!  
 
Tot dan, Jessica Snoek 
 

file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/polsstokverspringen/Polshoogte/kopij%20Polshoogte/2009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8DSLEWSG/redir.aspx
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/polsstokverspringen/Polshoogte/kopij%20Polshoogte/2009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8DSLEWSG/redir.aspx
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/polsstokverspringen/Polshoogte/kopij%20Polshoogte/2009/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8DSLEWSG/redir.aspx
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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. 
 
" De Noort Syde" - Touwslag 3 -  3421JH Oudewater -  Tel: (0348) 
565391 

 

 

Let op, Polshoogte voortaan via e-mail!!!!! 
 

In dit digitale tijdperk en in het kader van milieubewust 

bezig zijn gaan we vanaf maart volgend jaar de Polshoogte 
via e-mail sturen naar al onze leden. Wij zullen dit sturen 

naar de bij ons bekende e-mail adressen. Ook wordt de 
Polshoogte natuurlijk nog steeds op de website geplaatst. 

Deze december editie wordt binnenkort als proef alvast via 
e-mail gestuurd en ontvangt iedereen dus zowel op papier 

als via e-mail. 
 

Is een e-mail adres niet bij ons bekend, dan krijgt diegene 
gewoon nog het vertrouwde papieren exemplaar, evenals 

onze sponsoren, die de Polshoogte eventueel op een leestafel 
o.i.d. neer kunnen leggen. 

 
Als u/jij de Polshoogte wel op papier wil blijven ontvangen, 

dan kan dat natuurlijk ook, geef dit dan aan ons door. 
 

Als we geen reactie ontvangen, dan is deze editie de 
laatste papieren editie die u ontvangt. 

 
arja.helmes@pbholland.com 

tel 030-6887108 (voice-mail inspreken indien er niet wordt 
opgenomen) 

http://www.jupiteroudewater.nl/Sporthal.htm
mailto:arja.helmes@pbholland.com
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Familiebericht 
 

We ontvingen onderstaand geboortekaartje 

 
Dankbaar en blij zijn wij  

met de geboorte van onze dochter 
 

Jynthe Marrigje Cornelia 
 

Zij is  geboren op 18 oktober 2009, 
weegt 2900 gram en is 47 cm lang 

 
 

Eelco en Corrinne Tigchelaar-Dubbelman 
Wagenmaker 9 

3411 WN Lopik 
Tel 0348-552348 
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Hoveniersbedrijf 
 

A.J. Eikelenboom 
www.hovenier-eikelenboom.nl  

 

     Tuinaanleg, tuinonderhoud en sierbestrating 
 

Lopikerweg Oost 127   3411 LZ   Lopikerkapel 

Tel. 0348-557432       Fax. 0348-557487     Mob. 06-53319975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rabobank 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 

http://www.hovenier-eikelenboom.nl/
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Winterinvulling voor een polsstokverspringer 
 

Na een druk polsstokseizoen kijkt de een terug op een goed 
seizoen waarin de doelen behaald zijn, de ander blikt terug 

met het gevoel dat er nog een hoop verbeterd kan worden 
en nog een ander vindt het tijd voor de winterslaap en denkt 

helemaal niet na over iets wat dan ook maar met 
polsstokspringen te maken heeft.. 

 
Een andere groep denkt aan trainen, trainen en nog eens 

trainen, en waar kan dat beter als op de.. Atletiekbaan! 
(aangezien dat enige associatie heeft met onze eigen vorm 

van atletiek).  
Elke donderdagavond staan deze mensen dan ook vol goede 

moed, al dan niet op tijd, weer op de atletiekbaan, om zich 
in anderhalf uur volledig uit te putten. 

 
Een warming up van zo‟n 800m 

hardlopen/joggen is het begin, wat voor 
sommige meer het gevoel geeft al aan 

het einde aangekomen te zijn.  
De warming-up wordt opgevolgd door 

een aantal best irritante, motorisch niet 
kloppende, pittige loopoefeningen. 

  
Na de loopscholing is het vaak tijd voor een van de 

onderdelen uit de atletiek. De een wilt het liefst elke training 
speerwerpen (ik noem geen namen), de ander vraagt elke 

week om polsstokhoogspringen (helaas nog geen geschikte 
trainer gevonden) en de volgende gaat liever verspringen  

(is ook erg goed qua aanloop vergeleken met de 
polsstokaanloop!).  

 
Conditie is ook een belangrijk onderdeel, waar de training 

meestal mee afgesloten wordt. Ook hierbij geldt, dat de een 
er meer zin in heeft als de ander;)  
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Hardlopen, tsja het klinkt dan ook niet erg leuk, maar na een 
aantal trainingen is er duidelijk verbetering te voelen (al 

spreek ik dan uit mijn eigen ervaring).  
Na het vaak ernstig vermoeiende conditie onderdeel en nog 

even uitlopen is de training afgelopen.  
 

Voor sommige echter, gaat de training nog even door. 
Training op het gebied van de juiste voedingsstoffen, die we 

net van ons lijf afgetraind hebben, weer bij te vullen in het 
lichaam;) En dan heb ik het natuurlijk over de koolhydraten 

die NIET in een SUNDAE‟S of EUROKNALLER bij de Mac 
Donalds te krijgen zijn (ik noem geen namen). 

 
Al met al dus een leuk gevulde avond, die voor de een wat 

meer oplevert als voor de ander.  
Er worden in ieder geval leuke dingen geleerd, de 

gezelligheid is op en top en wie weet is enig resultaat 
volgend seizoen te merken (misschien dan wel in een 4-0 

eindstand voor Holland:P) 
 

Als er mensen zijn die dit gelezen hebben en denken, tsja 
eigenlijk wil ik ook wel eens wat aan mijn looptechnieken of 

conditie doen.. Kom gerust een keer kijken en meedoen op 
donderdagavond van 19.00uur tot 20.30uur bij 

atletiekvereniging Clytoneus in Woerden!  
 

En oja, vanaf de volgende training (wanneer jullie dit lezen 
waarschijnlijk de vorige training) is er zelfs een klimpaal op 

het terrein te vinden, zodat we ook onze armspieren een 
beetje op peil kunnen houden!  

 
Een atletisch groetje, 

Lianne 
 

Ps: Ook voor niet-springers is het erg leuk! 
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Vergaderagenda PBH 2010 
 

 
Wij hebben als bestuur van de PBH  

gemeend om onze vergaderagenda voor  
komend jaar in de Polshoogte te plaatsen.  

Mocht een lid iets in willen brengen op een vergadering, dan 
zijn bij deze de data bekend. 

 

Vr 22 jan – HB vergadering 
 

Di 16 febr – HB vergadering 
 

Wo 17 mrt – Algemene Ledenvergadering 
in ‘de Triangel’ te Polsbroekerdam 

aanvang 19.30 uur 
 

Vr 13 april - HB vergadering 
 

Di 22 juni - HB vergadering 
 

Di 7 september - HB vergadering 
 

Ma 13 september – Voorzittersoverleg 
 

Wo 29 sept – Overleg besluitvormingsroute 
 

Vr 1 oktober - HB vergadering 
 

Wo 20 okt – Najaarsvergadering 
 

Di 2 november - HB vergadering 
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Sportgala 2009 

 
Na een goed springseizoen was ik genomineerd 

voor sportvrouw van het jaar Lopik-IJsselstein.  
Dit jaar was het al de derde keer op rij dat ik genomineerd 

was. En je weet wat ze zeggen hè: drie keer is scheepsrecht. 
Dus ook dit jaar moest er weer een jurkje gekocht worden, 

wat ons al helemaal in de stemming bracht.  
Eindelijk was het dan zover, de avond van het sportgala. Om 

7 uur moest ik aanwezig zijn en werden alle genomineerden 
welkom geheten. Daarna kwam ik al gauw vele bekende 

gezichten van de polsstok tegen en werd het al een beetje 
gezellig. Kwart voor 8 ging de zaal open en stroomde 

iedereen binnen. Eerst waren de verkiezingen van 
sportvrijwilliger, sporttalent, en sportploeg van het jaar. 

Tussendoor konden we genieten van optredens van onder 
andere de D-Dancers en de Nederlandse Tom Jones.  

Na de eerdere categorieën 
waren de sportvrouwen aan de 

beurt. Ik was genomineerd 
samen met de hardloopster 

Ruda van Zeijst en Shanice van 
de Sanden, voetbalster bij FC 

Utrecht en Oranje. We werden 
één voor één geïntroduceerd en 

het podium opgeroepen. De 
envelop werd onder een 

spannend deuntje opengemaakt 
en opeens hoorde ik mijn 

naam. Nog helemaal verbaasd 
begon het tot me door te 

dringen: ik was sportvrouw van 
het jaar 2009!  
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Toepasselijk op het polsstokverspringen 
kwam er een cabaretier die het publiek 

wel even in zou springen met een 
polsstok. Het was duidelijk te merken 

dat zich goed had ingelezen en dat hij 
wist waar hij het over had. Zo wist hij 

bijvoorbeeld dat we met carbon 
springen en dat we van de Friezen 

hebben verloren met het NK. Hij had 
daarom expres een heel Fries tenue 

aangetrokken en durfde zich daarmee 
dapper te vertonen in Holland. 

Na dit gedeelte was er alleen nog de 
uitreiking van de sportman van het jaar 

en moesten alle winnaars nog een keer 
het podium op. Stond ik daar tussen allemaal mannen. We 

are the Champions werd gedraaid en daarmee werd het 
sportgala afgesloten. 

Nu was het tijd voor het echte feestje. In de foyer stond een 
bandje te spelen en werd er gedanst.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Natuurlijk moesten Wendy (sportvrouw 2007), Liesbeth 
(sportvrouw 2008) en ik nog even met Hein Vergeer op de 

foto.   
Ik kan terug kijken op een zeer leuke avond. En het klopt 

dus hè: drie keer is écht scheepsrecht! 
 

Dymphie van Rooijen 



 

voor MOTORRIJLES naar 
 

                    Rijschool Wim Tuls    
 

Tevens het adres voor een goede Auto-rijopleiding 
 

 

Jeroen Boschlaan 23             tel : 0348 -553083 

3411 VE  Lopik                  mob: 06-53261602 
 

 

 
 

 

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 
14.00 – 18.00 uur 

zaterdag 
10.00 – 17.00 uur 

 
 

’t Klaphek 5 
langs de Lekdijk 

Nieuwegein/ 
IJsselstein 

 Tel 030-6066017                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor uw excursie, kinderfeestje, kano’s, skelters 
en streeklunch kunt u ook bij ons terecht! 

 

www.klaphek5.nl 



 20 

  DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

 

Ik ben Jeannette van Schaik en kom uit 
Benschop. Ik ben geboren in Vlist. Ja en ook in mijn jeugd 

heb ik polsstok gesprongen. Het was niet veel en ver, maar 
ik heb een PR.  

Ik ben getrouwd met Ben. Jullie ook wel bekend. Hij is 
degene die achter de jeugd aanloopt met wedstrijden en 

training geeft in Polsbroekerdam.  
We hebben een hoveniersbedrijf waarvan ik de administratie 

doe. Samen hebben we 5 kinderen en ja hoor, ze springen 
allemaal.  
 

Wietse is 16 en gaat volgend jaar naar de junioren. Hij zit op 
het Cals College in Nieuwegein, in zijn examenjaar van de 

Havo.  
Martijn is 14 en springt nog 2 jaar bij de jongens. Hij zit ook 

op het Cals College in Nieuwegein en zit in het derde jaar 
van het TVwo+G.  

Gerben is 11 en is het afgelopen seizoen van de jeugd naar 
de jongensgroep gegaan. Daar zal hij nog een poosje mee 

meespringen. Hij zit in groep 7 op de Eben Haëzerschool in 
Benschop.  

Lieke is 12 en heeft een aantal jaren niet gesprongen. Zij is 
afgelopen seizoen weer begonnen bij de jeugd. Lieke zit in 

de brugklas Vmbotl/Havo van het Anna van Rijn College in 
Nieuwegein.  

Femke is 9 en springt ook bij de jeugd. Zij zit in groep 6 op 
de Eben Haëzerschool in Benschop.  

We zijn dus veel bij het polsstokverspringen te vinden want 
allemaal bij elkaar doen ze aan alle wedstrijden mee.  
 

Ik ben al een heel tijdje betrokken bij het 
polsstokverspringen. Het is erg leuk om naar een wedstrijd 

te kijken. Ik maakte altijd foto‟s van onze kinderen. Toen mij 
gevraagd werd om dat voor iedereen te doen en de foto‟s op 
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de site te plaatsen, ben ik dat gaan doen. Later ging ik er 
ook en verslag van schrijven en plaatste ik dat ook op de 

site. Het is erg leuk om daar de reacties van te horen, dat 
maakt het extra leuk om te doen.  
 

Het jubileumjaar van de PBH komt eraan. Ze bestaan dan 50 
jaar. Afgelopen seizoen is er een begin gemaakt om een 

toneelstuk op te gaan voeren in dat jubileumjaar. Daar doe 
ik ook aan mee. We hebben superveel lol met het spelen van 

alle hilarische taferelen. Ik kan je alvast verklappen dat het 
een avond met veel lachen en lol wordt. En we zijn er al 

zeker van dat er lang over nagepraat gaat worden.  
 

Maar buiten het polsstokverspringen om heb ik nog genoeg 

andere hobby‟s. Ik zit in de werkgroep van de 
kindervieringen. We zetten met deze groep een aantal 

kerkvieringen voor kinderen in elkaar.  
 

Een andere passie van mij is muziek. 
Ik speel al heel wat jaren bij de 

slagwerkgroep van Muziekvereniging 
Onderling Genoegen in Benschop. 

Ook daar is het volgend jaar 
een jubileumjaar. Zij bestaan al 

85 jaar. We zijn druk bezig met 
het organiseren van allerlei 

activiteiten voor dat jaar. Ook daar 
kun je me dus tegenkomen.  

 

En om toch nog op het 

polsstokverspringen terug te komen. Wat een feest is het 
volgend seizoen. De triangelcup is er ook voor de 20ste keer. 

Samen met Mieke ben ik bezig om daar een extra feestelijk 
tintje aan te geven . Jullie zullen zien wat het geworden is op 

21 augustus 2010.  
 

Graag geef ik de doorgeschoven pen aan Tante Charlotte.  



 

Grote Wade 28 

3439 NS  

Nieuwegein 

 

tel 030-2660588 

 

info@zarioh.nl 
 

www.zarioh.nl 

 
 
 

 

 
 

Zin in vakantie? 
 

 

 

 
 

 
 

Pr W Alexanderstr 10 - 3411 BG Lopik 

Tel: 0348-554474 Fax: 0348-554619 
 

Dorpsplein 14 - 2821 AS Stolwijk 

Tel: 0182-341237 Fax: 0182-240365 
 
 

E-mail: info@keyzerreizen.nl  
Internet: www.keyzerreizen.nl 

 

Wij kunnen al uw 
vakantieplannen realiseren. 

 
 

- Compleet verzorgde reizen van div. 
reisorganisaties 
- Voordelige lijndiensttickets 

- Actieve reizen 
- Stedenarrangementen 
- Weekendje weg 

 
 

 

Wij willen u graag onder het genot van  
een kopje koffie, helpen met het realiseren 

van uw vakantieplannen!!              

 

Kozijnen 
Nieuwbouw 
Verbouw 
Renovatie 
Restauratie 

 

Lopikerweg West 102    3411 AT   Lopik    Telefoon  0348-554049 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarioh Schoonmaakdiensten  

zorgt bij bedrijven en organisaties 
in heel Nederland voor netheid en 
hygiëne. Voor elk professioneel 

bedrijf zijn dit elementaire 
vereisten. Schoon gepoetste 

ruimten, glanzende vloeren en 
glasheldere ruiten stralen af op uw 
imago. En geven uw bezoekers, 
klanten en relaties een direct een 
positieve indruk. Wij maken het 

mogelijk. Want Zarioh 
Schoonmaakdiensten staat garant 
voor een professionele inzet met 
een helder resultaat. Ons team 

gespecialiseerde & gemotiveerde 
medewerkers klaart elke klus. Snel, 

vakkundig en op maat. 

 

Zarioh bedrijfsdiensten 

 is een jonge enthousiaste 
onderneming met veel 

kennis van de arbeidsmarkt. 
Wij zijn in korte tijd 
uitgegroeid tot een 

 full service 
arbeidsmarktdeskundige. 
Thuis in vele sectoren en 
toonaangevend in diverse 

branches. Wij helpen 
bedrijven met het werven en 
selecteren van professionele 

medewerkers en leveren 
flexibele arbeid door 

detachering en uitzending 
voor tijdelijke ondersteuning 

of vervanging. 

http://www.keyzerreizen.nl/
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Een kleine steekproef wat „wij‟ springers doen in de winter. 

En hoe we ons voorbereiden op het nieuwe seizoen. Het gaat 
om een aantal Hollandse en Friese springers. Ik heb het 

anoniem gehouden, maar misschien herkent u wel een 
aantal springers, of herkent u voorbereidingen die u zelf ook 

gebruikt.  
 

Dames 
 

*Ik bereid me voor door te gaan atletieken met een aantal 

andere springers, dit doen we in Woerden. Ook wil ik weer 
aan de wintertraining in Montfoort mee doen. 

Ten slotte wil ik af en toe wel eens gaan hardlopen en in 
mijn kamer heb ik een stokje staan, waarin ik mezelf kan 

optrekken. 
 

*Momenteel volleybal ik weer, na 2,5 maand geblesseerd te 

zijn geweest (tennisarm door het springen hihi) Dit doe ik 3x 
per week en dan zo'n anderhalf uur per keer. Ook was ik 

begonnen met hardlopen en beetje fitness. Dus maak je 
borst maar nat, volgend jaar wordt nog een top jaar !  

O ja en probeer er nog steeds wat kilo's af te krijgen maar 
hou te veel van lekker eten !! 
 

*Ik doe nog niks, en heb ook nog geen plannen. 
maar er moet dit jaar wel wat aan gebeuren hihi. 
 

*Ik ben weer volop aan het turnen (10 uur per week), om 
ook in de winter kracht en conditie te houden. Hierdoor zorg 

ik dat ik van de zomer weer helemaal klaar ben voor het 
polsstokseizoen!! 

Verder neem ik me elk jaar voor om meer te trainen en om 
meer in de paal te klimmen. Helaas komt dat er niet altijd 

van. Maar het is wel weer een doel van mij   
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Jongens / Junioren  
 

*Ik zit op het CIOS en kan daar in de turnhal (waar Epke 
Zonderland ook traint) kracht training krijgen. Ideale plek 

daar  dit doe ik samen met Oane Galema. Verder train ik 
nog in de sportschool 
 

*Nu doe ik nog niet veel. ik ga in januari weer 
beginnen met winter trainen en krachttraining.  
 

*Ik probeer „s winters altijd nog in de stok te 
klimmen, en ook kracht oefeningen doe ik. 

Verder oefen ik op mijn aanloop. 

 

*In doe nu aan korfbal, en een maand daarvoor beetje 

klimmen in klimpaal in de tuin en wil daarna gewoon weer 
volop gaan trainen, als de trainingen weer beginnen op het 

polsstokveld. 
 

*Ik ben deels al bezig, maar de concrete plannen zijn vanaf 

december/januari flink aan de slag met fitness, zodat ik zo 
goed mogelijk voor de dag kan komen, dit kan ik nu op mijn 

stage doen omdat ik stageloop bij een fitness school. Op de 
woensdag en vrijdag ook nog fitnessen een uur á anderhalf 

uur, op de vrijdag ook nog is afwisselend dans, spinning, 
bodycombat, aerobics e.d. Ook zit ik op voetballen, waar ik 

ook veel aan conditietraining doe. 

Senioren 

*Ik ben zowaar vorige week weer begonnen met de 
krachttraining in mijn armen, zodat ik mijzelf dat verwijt niet 

meer kan maken gedurende het seizoen. Het blijkt immers 
jaar op jaar weer dat mijn klimsnelheid het zwakste punt is. 

Voor de rest ben ik natuurlijk ook met het nodige 
bestuurswerk, hoe gaan wij bijvoorbeeld invulling geven aan 

de jubileumwedstrijd deze zomer. En zelfs het NK van 2011 
staat al organisatorisch op het programma. 
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Daarnaast ben ik ook nog steeds met Woudenberg in het 
achterhoofd bezig... Dus wie weet hebben we een extra 

springlocatie... 
 

*Ik heb thuis een fitness apparaat en die beoefen in 3x in de 

week.. en hard werken.. met de hand 
owjaah, en als het er in zit ook hard lopen. 
 

*Atletieken met een aantal andere springers van de polsstok, 
ga alleen niet altijd, maar meestal wel. Ook ga ik ieder jaar 

op wintersport (en hoop daar niks te breken, zo net voor het 
seizoen). 
 

*Ik bereid mij sportief voor door te volleyballen en mee te 
doen met de hardloop trainingen in Woerden samen met nog 

een aantal andere springers. Verder trek ik mij regelmatig op 
in de klimpaal. Ook heb ik een tijdje iedere ochtend een 

stukje hard gelopen, maar dit moet ik eigenlijk weer gaan 
oppakken. Verder zal ik ruim voor het seizoen weer veel op 

de polsstokaccommodaties te vinden zijn om daar alvast te 
trainen. Na het afgelopen wedstrijdseizoen heb ik nog enkele 

weken door getraind om mijn aanloop te optimaliseren.  
Naast het sportieve gebeuren, zijn er nog diverse andere 

zaken die ik in de voorbereiding doe. 
-Schoenen ontwikkelen met een stevigere zool, die ik voor 

het springen wil gebruiken. 
-Zorgen dat alle klussen in en rondom mijn huis gedaan zijn, 

zodat ik voldoende tijd heb voor trainingen 

-Helpen met het opzetten van de springersraad 
Nog een aardigheidje: Ik heb bij de aanschaf van mijn auto 

er rekening mee gehouden dat er voldoende ruimte in zit 
voor de bagage voor een weekendje Friesland. 
 

En als u wilt weten wat mijn voorbereidingen zijn… dan kan 
ik daar nog geen specifiek antwoord op geven. Ik zit 

namelijk 3 maanden voor / tijdens het seizoen in Curaçao 
voor stage. Dus hoop dat ik me daar op de een of andere 

manier goed voor kan bereiden.. ;) 
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Het PBH Toneel 
 

Jaja, het komt steeds dichterbij, het jubileumseizoen! De 
voorbereidingen zijn, zoals jullie in eerdere polshoogtes 

hebben kunnen lezen, al in volle gang. 
 

De eerste activiteit is al op 16 januari, het nieuwjaarsljeppen 
met nieuwjaarsreceptie en stamppotbuffet! (waar elders in 

deze polshoogte meer informatie over te vinden is) 
 

De volgende activiteit is het PBH Toneel! Al sinds oktober 
zijn een aantal mensen hier erg druk voor aan het oefenen. 

Veel gezelligheid en lol op de oefenavonden, want het stuk is 
ontzettend leuk.  

 
De uitvoeringsdata voor het toneel staan ook al vast. Er zijn 

twee voorstellingen, vrijdagavond 26 maart en 
zaterdagavond 27 maart. De voorstellingen zullen zijn in het 

Witte Paard te Cabauw. Exacte tijden en de entreeprijzen 
volgen nog. 

 
Om een inventarisatie te kunnen krijgen over het aantal 

mensen die graag naar het toneelstuk komen kijken, vragen 
wij jullie om van te voren te reserveren. Wanneer er erg veel 

mensen willen komen (wat wij natuurlijk hopen!) kunnen we 
namelijk nog een extra voorstelling op de zaterdagmiddag 

inlasten.  
 

Tijdens het volleybaltoernooi op 12 december zal er al een 
lijst beschikbaar zijn, zo ook op het nieuwjaarsljeppen. Later 

is reservering per mail ook mogelijk. 
 

Wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten op een van de 
voorstellingen, met al je vrienden, kennissen en familie! 

 
Groetjes van de toneelgroep. 
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Indoortraining 2010 
  

Wegens succes in eerdere jaren is er ook in begin 2010 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 (vanaf eind januari 

tot begin april).  
 

Waarschijnlijk hebben we weer wat nieuwe oefeningen in het 
programma, maar de opbouw van de avond blijft grotendeels 

gelijk; we beginnen iedere training met een warming-up, 

vervolgens doen we diverse vaste oefeningen in 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.  

 
In verband met het grote aantal springers wat voorgaande 

jaren deelnam aan de indoortraining en de beperkte 
mogelijkheden in de zaal van het Wellant College in 

Montfoort, zijn we op zoek naar een grotere zaal.  
 

Op het moment van schrijven weten we nog niet precies in 
welke zaal we terecht kunnen. Hou daarom de PBH site in de 

gaten. 

  
Carla Bos  

Namens de trainers van de PBH 



 
 

Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 
 

’t Sluisje 10 - 3438 AH Nieuwegein  
tel 030-6022177   

 

www.ralphsports.nl 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Boveneind N.Z. 14  -  3405 AH  Benschop  Tel. 030-6882137  -  Fax: 030-6889661 
E-mail: info@gtlekkerkerker.nl    internet: www.gtlekkerkerker.nl 

 

Voor al uw tuinhout / steengoed, 

maar ook blokhutten, tuinmeubelen en speeltoestellen. 

Tevens leveren wij diverse soorten hout, plaat-, en bouwmaterialen. 

Ook voor het vervaardigen van kozijnen, deuren, verbouwingen, 

nieuwbouw en renovaties bent u bij ons op het goede adres. 

Kom eens langs op ons bedrijf 

en bezichtig onze ruime presentatie op tuingebied. 

 

Geen tuincatalogus ontvangen? “Bel ons gerust” 

 

Wim Verwey 
z-Linschoterzandweg 15 
3425 EM  Oudewater 
Tel (0348) 42 11 99 

Gelegen aan het riviertje ‘De Linschoten’. 
Wij verhuren o.a. waterfietsen, kano’s  
en fietsen 
Ook polsstokverspringen op de camping 
op een échte polsstokschans 
 

www.natuurcampingdeboerderij.nl 

mailto:info@gtlekkerkerker.nl
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Topseizoen 
 

Om te kijken dat jullie een goed seizoen hebben gesprongen 

zijn nog wat leuke dingen opgezocht van de jeugd.  
 

Allereerst was de opkomst van de meisjes groter als andere 

jaren. Jullie hebben bij elkaar 21 wedstrijden gesprongen. Bij 
de jeugd A kwamen er in totaal 170 jongens en 116 meiden.  

Bij de jeugd B waren er in totaal 140 jongens en 132 
meisjes. Er zijn dus aardig wat meisjes komen springen. Dat 

is goed en leuk. Wie weet bestaat de damesgroep van de 
grote schans een keer uit drie groepen.  
 

We hebben in totaal 66 jeugdspringers. Dit jaar hebben er 
15 licentie gesprongen. Dat betekent dat ze te goed voor de 

jeugdschans zijn en naar de grote schans mogen. 
  

Klassement aller tijden. 
Je kunt ook zien dat er erg goed gesprongen is door de 

jeugd als je kijkt naar het totaalklassement. Er hebben zich 
dit jaar wel 6 springers in het klassement aller tijden 

gesprongen. Dit zijn: Leon Baars (eerste), Robert Benschop 
(tweede), John Cluistra (derde), Julia van Eijk (vijfde), Nees 

de Bruijn (zevende) en Gerben van Schaik (achtste). 
 

Schansrecord.  
Er is dit jaar één schansrecord verbroken, en wel door Nees 

de Bruijn. Hij heeft het schansrecord van Jaarsveld nu in 
handen. Op 7 juli 2009, de laatste wedstrijd van Nees op de 

jeugdschans, wilde hij nog even laten zien dat hij er echt toe 
was om naar de grote schans te gaan. Ondanks het wat 

mindere weer, het was nog even de vraag of hij ook mee zal 
tellen voor zijn klassement, sprong hij daar een prachtige 

afstand van 9.12 meter.  
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Indeling jeugd A en jeugd B.  
Dit jaar is er bij de indeling van de jeugd heel wat verandert. 
Zo is er geen jeugd t/m 9 jaar en jeugd vanaf 10 meer. Er zijn 

nu twee klassen waarin gesprongen word. Jeugd A en jeugd B. 
Als je begint begin je bij de jeugd B. Als je goed springt kom je 

hoger in het klassement en kun je vanzelf met de jeugd A mee 
gaan springen. Hierdoor vervallen een aantal prijzen. Maar het 

bestuur heeft hier iets op gevonden. Zij hebben bedacht dat er 
andere prijzen te winnen zijn. Zoals een prijs voor het beste PR 
klassement, een prijs voor de beste afstand voor een springer 

op leeftijd. De prijzen voor het beste klassement zijn wel 
gebleven.  
 

PR klassement. 
Dit jaar hebben jullie met elkaar al 178 PR‟s gesprongen. Dat 

zijn er heel wat. Het was een spannende wedstrijd. Zo hebben 
er 4 springers hun PR maar liefst 7 keer verbetert. Dit waren 

Jelle Schouten met 1.68 meter, Femke van Schaik met 1.86 
meter, Hendrik de Wit met 2.00 meter en Fabiënne Overbeek 

met 2.19 meter. En omdat dan telt wie 

er met de meeste centimeters zijn of 
haar PR verbetert heeft mocht Fabiënne 

uiteindelijk met de beker naar huis 

mocht gaan. 
 

 

De Vrienden van het Polsstokverspringen 
hebben deze mooie wisselbeker 

 beschikbaar gesteld voor de springer  
die bij de jeugdwedstrijden de  

meeste keer zijn/haar persoonlijk 
 record heeft verbeterd. 

 

Prijzen voor de beste afstand op leeftijd. 

De jeugd begint al vroeg te springen en soms komen er ook 
nog wat oudere springers die net beginnen op de jeugdschans. 

Dit moesten er dus heel wat zijn. Er was alleen voor de 
allerbeste een prijs te winnen, maar het is toch leuk om de 
eerste drie te noemen. 
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In de leeftijd van 7 jaar was er maar 1 springer, dus heeft hij 
altijd gewonnen.  
Dat was Reinier Overbeek met 6.62 meter 
 

In de leeftijd van 8 jaar: 
1ste Lucas van Eijk met 8.18 meter  

2de Fabiënne Overbeek met 7.96 meter 
3de Joriene Baas met 7.27 meter 
 

In de leeftijd van 9 jaar: 

1ste Daniel Cluistra met 7.87 meter  
2de Matthieu van Vuuren met 7.56 meter 

3de Djazy Koenders met 7.54 meter  
 

In de leeftijd van 10 jaar: 
1ste Gerben van Schaik met 8.90 meter 

2de Julia van Eijk met 8.89 meter 
3de Matthieu van Vuuren met 8.23 meter 
 

In de leeftijd van 11 jaar: 

1ste Leon Baars met 8.85 meter 
2de Robert Benschop met 8.80 meter 

3de Auke de Wit met 8.14 meter 
 

In de leeftijd van 12 jaar: 
1ste Nees de Bruijn met 9.12 meter 

2de Leon Baars met 9.01 meter 
3de Lieke van Schaik met 8.60 meter 
 

In de leeftijd van 13 jaar: 

1ste Danny Baas met 9.02 meter 
2de John Cluistra met 8.73 meter 

3de Fabiënne Booij met 8.45 meter 
 

In de leeftijd van 14 jaar: 
1ste Annemarie van Schaik met 8.79 meter 

2de Hendrik de Wit met 8.04 meter 
 

Ook in de leeftijd van 14 jaar waren er niet meer. Je ziet ook 
dat er soms dezelfde namen bij verschillende leeftijden staan. 

Dit kan doordat een springer in de loop van het seizoen jarig is 
geweest en daarna gewoon is blijven springen. Ook zie je dat er 
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springers bij staan die al op de grote schans springen. Dit kan 
omdat je jeugdafstand blijft staan in het seizoen dat je ook bij 
de jeugd gesprongen hebt. Volgend jaar beginnen we weer 

opnieuw. Dan begint iedereen weer op nul en zijn de springers 
die niet meer op de jeugdschans springen er vanzelf uit.  

 
 

Kampioenen van 2009 
op leeftijd. 

Omdat de jeugd niet 

meer op leeftijd springt, 
maar in categorie  

A en B kreeg iedere 
beste springer in de 

leeftijd van 7 tot en met 

14 jaar een beker. 

 

Klassementsprijzen. 
Dit zijn prijzen die de beste vijf van het klassement krijgen. 

Het zijn de beste 7 afstanden bij elkaar opgeteld die de 
springers hebben gesprongen. Dit jaar zijn het vier springers 

die al naar de grote schans zijn. Dit kan gebeuren omdat zijn 
hun klassement wel vol hebben gesprongen en die dit jaar 

nog meetelt. De bovenste vijf zijn: 
1ste Leon Baars met 58.33 meter  

2de Robert Benschop met 58.14 meter 
3de John Cluistra met 57.63 meter 

4de Julia van Eijk met 56.83 meter 
5de Nees de Bruijn met 56.36 meter 
 
 

 
 

 Klassements 
winnaars 

         2009
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Gemiddelden. 
Zo zie je maar weer dat er heel wat af gesprongen is. Met een 
gemiddelde winnende afstand bij de jeugd A van 8.26 meter en 

bij de jeugd B een gemiddelde winnende afstand van 7.36 
meter hebben we een topseizoen beleefd.  
 

Er kwamen dan gemiddeld ook bijna 27 springers aan een 

wedstrijd meedoen. 
De ene keer werden er 2 rondes gesprongen de andere keer 3. 

Dit lag aan het weer, aan het aantal springers en aan de tijd die 
we hadden. In 21 wedstrijden hebben jullie allemaal 52 zo‟n 

sprongen gemaakt. 
 

En na dit topseizoen moeten we altijd maar weer zien om ons 
te verbeteren. Hopelijk gaan jullie heel veel trainen zodat jullie 

er volgend jaar weer een topseizoen van kunnen maken. 
 
 

Alle springers die 
afgelopen seizoen 

hebben 

meegedaan 
aan de 

jeugdwedstrijden 
hebben ter 
herinnering 

een vaantje 
gekregen. 

Met dank aan 

Bakkerij 
Keizerskroon. 

 

 
 

We gaan weer zwemmen!! 

Bericht voor alle jeugdspringers van afdeling 
Jaarsveld,Linschoten, Polsbroekerdam of Vlist, ook de leden die 

nog niet meedoen met de wedstrijden… 

Op zaterdag 10 april 2010 gaan we weer zwemmen!!! 

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

Polshoogte van maart volgt verdere informatie.. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

= ALLES MET CAMPERS !! 
 Verkoop van Nieuwe en Gebruikte campers 

 Importeur MAESS Motorhomes                    
voor Nederland 

 Dealer TEC campers 

 Camperverhuur (vraag info of kijk op                                                                                     
www.camperttotaal.nl) 

               

 = OOK HET BEDRIJF VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN AAN UW CAMPER!! 
 

In onze ruim opgezette werkplaats kunnen wij u van dienst zijn met: 
 
-  Alle onderhoud en reparaties aan zowel auto als opbouw       Camper Totaal Adrie Baars BV  
-  AKP keuringen                                                                                                          Einsteinweg 6                                             
-  Schadetaxatie en schadereparatie                                                            3404 LK  IJsselstein 
   (Incl afwikkeling met de verzekering)                                           Ind terrein “DE CORRIDOR” 
-  Vochtmeting en vochtschadereparatie in de opbouw          tel 030-6870527 fax 030-6878131  
-  Verkoop en montage van div. accessoires                                  internet www.campertotaal.nl              
                                                                                                             e-mail info@autobaars.nl  

CAMPER TOTAAL = ALLES ONDER 1 DAK!!    
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De doelen van de jeugd en wat het geworden is 
 

Laten we beginnen met de fanatiekelingen. Deze springers 
wilden graag naar de grote schans. 

Julia van Eijk is daar goed in geslaagd. Zij heeft inmiddels 
een pr van 10.60 meter. Ook Kathy Baars wilde dat en heeft 

een pr van 10.70 meter. 
 

Bij de jongens waren het er meer. Robert Benschop is nog 
net overgegaan in de laatste ronde, maar heeft al een pr van 

10.80 meter. 
 

Zeker iemand waar we in de toekomst nog van gaan horen is 

Nees de Bruin. Hij wilde ook graag naar de grote schans. Net 
voordat hij daar naar toe ging wist hij nog snel het 

schansrecord van Jaarsveld op zijn naam te zetten. Hij ging 
dus al met een pr van 9.12 meter licentie springen. 

Inmiddels heeft hij 11.32 achter zijn naam staan.  
 

Ook Ricardo Faaij wilde graag verder, maar door een 
blessure in de loop van het seizoen mocht het niet lukken.  
 

Annelie Lekkerkerker had als doel om 7.50 meter te 
springen. Het is haar net niet gelukt, maar met 7.36 meter 

kwam ze al aardig in de buurt.  
 

Brenda Baars en Reinier Rietveld gingen voor de 8 meter. 
Ook al lukte dat net niet, kun je niet zeggen dat ze slecht 

gesprongen hebben met respectievelijk 7.88 en 7.30 meter.   
Matthieu van Vuuren lukte het wel, hij ging er zelfs nog een 

stukje overheen, naar een pr van 8.23 meter. 
 

Reinier en Fabiënne Overbeek sprongen nog niet over het 

water. Het leek hun een goed doel om verder als 5 meter te 
springen. En dat is bij allebei goed gelukt. Reinier sprong 

6.62 meter en Fabiënne zelfs 7.96 meter. Ik ben benieuwd 
wat jullie doelen voor volgend jaar zijn.  
 

Ook Joriene Baas overtrof haar eigen verwachtingen. Haar 

doel van 6 meter heeft zij ver overtroffen. Een pr van 7.27 
meter is het geworden. 
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Jelle Schouten en Femke van Schaik hadden als doel 6.50 
meter te springen. Jelle lukte dat bijna maar kwam net iets 

te kort. Hij heeft wel een mooie 6.46 achter zijn naam weten 
te zetten. Femke lukte het wel. Zij heeft een mooie 6.74 

meter gesprongen.  
 

Tessa van Schaik en Michelle van Vuuren hadden een hoger 

doel voor ogen. Maar zij haalden het net niet. Wel hebben ze 
allebei een nieuw pr gesprongen, dus zijn ze vooruitgegaan. 

Tessa naar 6.70 meter en Michelle naar 6.87 meter.  
 

Elza en Lennart Baas wilden nog verder. Hun doel was om 

7.50 meter te springen. Voor Lennart is het niet helemaal 
gelukt. Voor hem een mooie 7.06 meter. Voor Elza ging het 

beter. Zij heeft 7.74 meter achter haar naam gezet.  
 

Als jullie zo doorgaan zullen we nog heel wat kampioenen 

krijgen. Jullie hebben allemaal supergoed gesprongen. 
Volgend jaar beginnen we weer helemaal opnieuw, met alle 

kansen voor iedereen.  
 

 

Kleurwedstrijd 
 

De kleurplaat op de volgende bladzijde mogen jullie zo mooi 
mogelijk inkleuren en meenemen of met iemand meegeven 

naar het volleybaltoernooi op 12 december a.s.  
 

Een deskundige jury zal na het volleybaltoernooi bekend 

maken welke 3 kinderen een prijsje hebben gewonnen. 
 

Wel even je hieronder je gegevens invullen: 
 

Deze kleurplaat is gemaakt door: 

Naam ……………………………………………..…. Leeftijd……….jaar 
Adres……………………………………………..……………………………….. 

Woonplaats……………………………………………………………………… 
Tel nr………………………………………………….……………………………. 
 

Je mag de kleurplaat ook kopiëren en je gegevens op de achterkant vermelden 
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Ook Sint en de Pieten doen aan wintertraining
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Spreekbeurt Polsstokverspringen 
 

Waarschijnlijk moeten jullie op school wel eens een 

spreekbeurt houden en wat is er dan leuker en origineler  
om dan een spreekbeurt te houden over onze  

gezellige zomersport polsstokverspringen. 
 

De promotiecommissie van de Polsstokbond heeft voor jullie 
een spreekbeurtpakket samengesteld, zodat je alle 

informatie hebt om je spreekbeurt in elkaar te zetten. 
Eventueel kunnen we je ook helpen bij beeldmateriaal  

voor je spreekbeurt en flyers om uit te delen. 
 

Voor meer informatie kunnen jullie bellen of mailen met 
Ilse de Kruyf - 030-8899398 -  ilse.de.kruyf@pbholland.com  

 
 

 

Hallo iedereen, 
 

Ik ben Brenda en ik zit op polsstokverspringen in 
Polsbroekerdam. Ik heb m‟n spreekbeurt ook over 

polsstokverspringen gehouden. 
Maar ikzelf deed mijn spreekbeurt op locatie. 

Iedereen vond het leuk dat ze nog even in de palen mochten 
klimmen en over de droogschans mochten springen. 

Ikzelf ging nog even over de jeugdschans. 
En m‟n zus Cynthia deed het voor over de grote schans. 

Ik heb ook gevraagd of ze in het water wilde  
springen en dat deed ze wel. 

Iedereen vond dat ook heel leuk. 
 

Ook heb ik flyers uitgedeeld en allemaal dingen laten zien. 
Ik krijg geen cijfer, maar een beoordeling en die was prima. 

 
Groetjes, Brenda Baars

mailto:ilse.de.kruyf@pbholland.com
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DDee  rreeddaaccttiiee  vvaann  PPoollsshhooooggttee  wweennsstt  aallllee  

sspprriinnggeerrss,,  lleeddeenn,,  ffaammiilliiee,,  ssppoonnssoorrss    

eenn  vvrriieennddeenn  vvaann  hheett  PPoollssssttookkvveerrsspprriinnggeenn    

eeeenn  ggooeedd  eenn  ggeezzoonndd  22001100    

eenn  wwee  hhooppeenn  ddaatt  wwee  eerr  mmeett  zziijjnn  aalllleenn    

eeeenn  ffaannttaassttiisscchh  jjuubbiilleeuummjjaaaarr  vvaann  mmaakkeenn 



 
 

 

 
 
 

 
 

• Eerste noodhulp (salvage/beredding) 
• Reiniging en reconditioneren 
• Calamiteiten Service Overeenkomst 

 
 
 

Centraal meldnummer: 
0800-DOLMANS 

(0800-3656267) 
 
 
 

Voor nadere informatie: 
www.dolmans.com 

 

 




