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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 

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 

Springersraad              
 

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Wendy Helmes 06-57100362 

Leden   Niels Koetsier  -  Wilco den Boer  -   Maik Backx  
 

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 
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Vrienden van het Polsstokverspringen  
Contactpersoon Janny Schoenmaker 0348-402086 

Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat  

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

  

Ledenadministratie, uitgifte tenues Joke de With  0348-451264 

Doorgeven van wijzigingen  
ledenadministratie@pbholland.com   

  

 

 
 

Van de redactie 
 

We staan aan het begin van het jubileumjaar en ook de 
Polshoogte is aangepast. Op de achterzijde staat dit seizoen 

in plaats van de wedstrijdkalender de jubileumkalender 
afgebeeld. De Polshoogte wordt vanaf dit seizoen 

grotendeels digitaal verspreid en dit proberen we zo veel 
mogelijk in kleur te doen. De meeste adverteerders zijn 

gevraagd of zij een kleurenversie van hun advertentie of logo 
konden geven. Deze kleurenversie met advertenties wordt 

ook op de website geplaatst. 
 

De jubileumcommissie is de afgelopen wintermaanden heel 
druk geweest met alle activiteiten voor het komende jaar. 
 

Binnenkort is er toneel, waarin we veel oud-springers hopen 
te ontmoeten. Lees hiervoor de aankondiging op pagina 14 

en 15. Ook de rondreizende expositie zal begin april worden 
geopend. Er is veel tijd en energie gestoken om hiervan iets 

moois te maken. Houd daarom ook de website in de gaten. 
  
Maar eerst hebben we de ALV met -uit betrouwbare bron- 
nog meer nieuwtjes dan in deze Polshoogte staan vermeld 

en we hopen veel leden te zien op 17 maart a.s.  
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 21 april 2010 

De volgende editie komt uit: begin mei 2010 
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Van het PBH Bestuur 
 

2010 wordt het beste jaar ooit voor de PBH! 
 

Jaaa, we gaan een geweldig jaar tegemoet. Een nieuwe 
zomer met nieuwe kansen op geweldige sprongen, met een 

vernieuwd Wedstrijdreglement en natuurlijk ons jubileum! 
 

We hopen dat je goed de winter bent doorgekomen. Niet 
teveel zwaarder geworden en alweer in training om kracht, 

snelheid en behendigheid op te bouwen. Bestuurders en 
vrijwilligers van bond, verenigingen en commissies hebben al 

een drukke winter achter de rug met vergaderen en 
voorbereiden op het nieuwe seizoen. We hebben voor het 

eerst volgens een vaste structuur gewerkt met evaluatie, 
voorgenomen besluiten en genomen besluiten. En met jullie 

inzet konden we direct in het nieuwe jaar al de besluiten 
meedelen. 

 
Je bent natuurlijk ook van harte welkom bij de komende 

Algemene Leden Vergadering op 17 maart in 
Polsbroekerdam. Tijdens zo’n ALV wordt traditiegetrouw 

besproken hoe het nu eigenlijk met ons gaat. Met onze 
sport, de springers, vrijwilligers, besturen en natuurlijk ook 

financiën en overige zaken. We blikken terug en kijken 
vooruit naar het komende jaar. 

 
En dat komende jaar wordt een ontzettend leuk jaar, want 

we jubileren! We hebben de prachtige leeftijd van 50 jaar 
bereikt. En de jubileumcommissie heeft zijn schouders 

eronder gezet en voor ons een afwisselend programma 
gemaakt met steeds leuke activiteiten. Laat je verrassen dit 

jaar en doe mee! 
 

Dan nog het springen. Het gaat goed, want we hebben prima 
accommodaties en veel nieuwe springers die nu op jonge 

leeftijd al kennismaken met de sport. Met de goede  
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accommodatie bedoelen we ook het gerenoveerde Jaarsveld. 
Waar ontzettend ver gesprongen kan worden, want het is 

houder van het Nederlands Senioren record. Een record om 
trots op te zijn en wat zou het mooi zijn geweest als het ook 

het Hollandse record zou zijn geweest. En dat brengt ons bij 
de voortreffelijke, maar wisselvallige prestaties van onze 

eigen springers. We hebben vorige zomer alle afstands-
records in handen gehad, een unieke prestatie, maar wonnen 

geen enkele hoofdprijs op het NK en scoorden matig op het 
NFM. Om in schaatstermen te spreken: We kunnen het wel, 

maar laten het niet zien op het beslissende moment en “Dat 
kan beter”. 

 
Het laatste woord is tot de vrijwilligers. Dankzij jullie inzet 

kunnen wij ons uitleven in onze prachtige sport, waarvoor 
heel hartelijk dank! We weten dat jullie er zelf ook veel 

plezier aan beleven en hopen komend jaar ook weer op jullie 
inzet te mogen rekenen! 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het PBH-bestuur 

 
 

 
 

Vergaderagenda PBH 2010 
 
De vergaderagenda van het HB staat op de kalender van de 

website vermeld.  
 

De vergaderdata staan hierop lichtgrijs gearceerd.  
 

Mocht u/jij een onderwerp besproken willen brengen op een 
vergadering, dan kan de eerstvolgende vergadering op deze 

kalender worden opgezocht. 
 



 

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 
 

Kozijnen 
Nieuwbouw 

Verbouw 
Renovatie 

Restauratie 
 

 

Lopikerweg West 102     
3411 AT   Lopik     

Telefoon  0348-554049 

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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Lopik, 27 februari 2010  
 

Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 
 

Het PBH-bestuur nodigt u/jou hierbij uit voor de 
Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). 

Deze wordt gehouden op 
woensdag 17 maart 2010 

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

 

U/jij kunt uiterlijk 1 week voor de vergadering vragen 
indienen bij de secretaris of de voorzitter over onderwerpen 

die u/jij tijdens de vergadering besproken wilt hebben en die 
niet op de agenda staan. Deze worden dan voor zover 

mogelijk bij punt 2 beantwoord. Tijdens de rondvraag mogen 
alleen vragen gesteld worden over zaken die tijdens de 

vergadering besproken zijn en die verduidelijking behoeven. 
 

Agenda 
Algemene Ledenvergadering Polsstokbond Holland 

wo. 17 maart 2010 
1. Opening 
 

2. a. Mededelingen (vanuit bestuur, springersraad en 
commissies) 

b. Ingekomen stukken/vragen 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2009  

(zie Polshoogte van mei 2009 of op de website)  
 

4. Jaarverslag secretaris 2009 (zie Polshoogte maart 2010) 
 

5. Financiële zaken 
 a. Jaarrekening 2009  

 b. Begroting 2010 
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c. Contributie 2010 en 2011.   
c1. Contributie 2010 (is al besloten op ALV 2009): een 

verhoging van € 2,50 t.o.v. 2009 voor de springende 
leden.  

c2. Voorstel bestuur voor 2011: hetzelfde bedrag als in 
2010. 
                 In 2009     2010-2011 

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 
     

6. Kascontrolecommissie 
a. Verslag kascontrolecie 2009 

b. Benoeming nieuw lid kascontrolecie 2010  
 

7. Nieuws van / voor de verenigingen 
 

8. Bestuursverkiezing:  
a. Aftredend en herkiesbaar zijn Arja Helmes en Bertjan   

van Vliet. (Tegen-)kandidaten kunnen zich melden bij de 
voorzitter a.i. (Pieter Hielema) of de secretaris (Leo 

Roskam) tot uiterlijk één uur voor aanvang van de 
vergadering 

b. Vacature voorzitter 
 

9. Toelichting besluiten 
 

10. Wedstrijdreglement 
 

11. Rondvraag  
  

Pauze 
 

12. Wordt nog nader ingevuld. Op dit moment denkt het 
bestuur over enkele mogelijkheden, nl. presentatie 

beleidsplan, jubileumcommissie bijv. toneel of het laten zien 
van de Canon (50 meest opvallende momenten in de 

afgelopen 50 jaar), of het laten zien van opnames van het 
HK 2009 en NK 2009 



  

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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In memoriam 

 
Zondagavond 21 februari is Cecilia Segami, de vrouw van 

ons bestuurslid Pieter Hielema, overleden op een leeftijd 
van 42 jaar. 

 
Cecilia werd 5 jaar geleden ernstig ziek. Bij de benodigde 

operatie werd haar strottenhoofd verwijderd, waardoor 
Cecilia na die tijd moeilijk kon praten. Ze herstelde echter 

verder prima na deze zware operatie en ging kon haar 
werk als webdesigner weer oppakken. 

 
Cecilia was een vrouw van passies. Haar man Pieter en 

haar zoon Kenzo waren haar eerste passie en met Pieter 
heeft ze voor Kenzo’s geboorte een prachtige wereldreis 

gemaakt die veel herinneringen heeft opgeleverd.  
Haar andere passie was ontwerpen en werken met vormen 

en kleuren. Ze heeft de uitstraling van het polsstok-
verspringen professionaliteit en plezier meegegeven. Ze 

heeft o.a. het PBH logo en de Jeppie-shirts ontworpen en 
de website de huidige uitstraling gegeven. 

 
Helaas bleek bij een routinecontrole begin december 2009 

dat Cecilia opnieuw ernstig ziek was. Ditmaal waren beide 
longen ernstig aangetast en de artsen moesten 

constateren dat er geen behandeling mogelijk was. 
 

We zijn blij Cecilia gekend te hebben en dankbaar voor 
wat ze voor ons heeft gedaan. Alleen al door haar 

ontwerpen zal ze blijvend in onze gedachten zijn. 
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Na een kort ziekbed is overleden 
mijn lieve vrouw en mijn lieve mamma 

 
 

Alicia Cecilia Segami Terashima 
 
    

                      *Lima,                                                       Kockengen, 
                11 oktober 1967                                           21 februari 2010  

 
 

                                                        Pieter en Kenzo Hielema  
 
   

De dankdienst voor haar leven is gehouden op 25 februari in de  
parochiekerk van de Onze lieve Vrouwe ten Hemelopneming,  
Voorstraat 25,  Kockengen 
 
Bloemen zijn welkom, maar Cecilia heeft gevraagd in plaats van   
bloemen een donatie te doen aan de Ninos Stichting in Cusco Peru  
http://www.stichtingninos.com rekening nummer 43 99 71 365  
ABN Amro. 
 
Purperreiger 11 
3628 CM  Kockengen  
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Besluiten 2010 
 

Onderstaande besluiten voor het komende 
seizoen zijn besproken en overeengekomen 

met de diverse commissies en willen we nu al bekend 
maken. Er zijn nog besluiten die in de Algemene 

Ledenvergadering aan de orde komen, zie onder aan deze 
pagina.  
 

 De volgende vaste volgorde wordt voortaan 
gehanteerd na afloop van de PBH wedstrijden: 

1. Direct na wedstrijd kampioenen huldigen 
2. Dan opruimen. Elke springer eigen schans opruimen 

3. Uiterlijk half uur na wedstrijd prijsuitreiking 
 

 In 2009 is een experiment gedaan met het springen op 
volgorde van loting. Aan dit experiment wordt geen 

verder vervolg gegeven. De volgorde van springen op 
klassement blijft gehandhaafd 

 
 Vanaf het seizoen 2010 is kwalificatie voor de 

Tweekamp (weer) op basis van het klassement. 

 
 In de eerste klasse wordt voortaan per groep 

gesprongen tenzij de weersomstandigheden of het 
aantal deelnemers binnen een groep dit niet toelaten. 

Een nieuwe ronde begint op alle schansen op hetzelfde 
moment (er wordt dus gewacht met de start van een 

nieuwe ronde wanneer alle schansen gereed zijn). 
 

 De springers krijgen voortaan de keuze uit het huidige 
tenue of een "atletiektenue". Beide in de huiskleuren 

oranje/zwart. De regels voor aanschaf van de tenues 
veranderen niet. 

Er worden nieuwe leidershirts aangeschaft met 
herkenbaar Nederlands rood-wit-blauw. 
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 Tussen de voorronde en finale is er voortaan een pauze 
van 5 minuten. 

 
 Voor de eerste wedstrijd van het seizoen op een 

accommodatie zal elke vereniging een vrije training 
organiseren 

 
 Er komt een 9 meter polsstok voor de C schans 

 

 Er wordt een carbonpolsje voor de jeugd aangeschaft 
 

 Er komt bij de jeugd naast een A en een B ook een C 
klasse 
 

 Schansindeling seizoen 2010:  
 

Wedstrijdsoort 
1e klasse 

wedstrijd 

 

Schans  

A 

Senioren Top 9 Deelnemers 

Senioren A 9 Deelnemers 

Schans  

B 

Junioren Top 9 Deelnemers 

Junioren A 9 Deelnemers 

Schans  

C 

Dames Top 9 Deelnemers 

Jongens Top 9 Deelnemers 

 

Wedstrijdsoort 
2e klasse 

wedstrijd 

 

Schans 

 A 

Mixklasse 

Senioren + 

Junioren 

Overige senioren 

en junioren 

Deelnemers 

Schans 

 B 

Jongens A Verst springende 
groep om op de B 
en C schans gelijke 

springers te hebben 

of enkele springers 
van de A schans 

 

Schans  

C 

Dames A/B Overige Dames Deelnemers 

Jongens B Overige Jongens Deelnemers 
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 De springer kan voortaan met een handgebaar 
aangeven dat er een probleem is met de toegewezen 

tijd voor de sprong. Wedstrijdleider beoordeelt of dit 
terecht is en besluit of er extra tijd gegeven wordt. 

 
 Het streven is naar zo veel mogelijk wedstrijden op 

zaterdagmiddag om daarmee de media op een zo goed 
mogelijke manier te bedienen. 

 
 In 2010 komt de aluminiumcup op de wedstrijdlijst en 

wordt daarmee een officiële wedstrijd onder auspiciën 
van de PBH mits deze in Holland wordt gesprongen. Er 

worden richtlijnen opgesteld aangaande deze 
wedstrijd.  

 
 De springers presenteren zich voortaan gezamenlijk 

aan publiek bij HK en TK.  

Bij het NK blijven de bestaande richtlijnen 
gehandhaafd. 

 
 

In de ALV van 17 maart komen onderstaande punten nog 
aan de orde, waarna de besluiten in de eerstvolgende 

Polshoogte worden geplaatst: 
 

Wijziging invulling Hollands Kampioenschap  
Kledingvoorschrift 

Springvolgorde  
Tuchtreglement-straffenlijst 

Wijziging klassementsopbouw  
Nameten afstanden bij recordsprong 

Polsstoklengte 
Reglementen  



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!!              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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                  Jubileum! 
 

Terwijl het ijs dooiende is en de regen  
met bakken uit de hemel komt vallen,  

mag ik lekker binnen achter mijn  
computertje een paar verhaaltjes  

tikken over het jubileumjaar.  
HET IS BEGONNEN! 

 
Na een korte terugblik over de nieuwjaarsreceptie, gaan we 

vooruit kijken. Er staan nog vele leuke activiteiten op het 
programma, dus houd het hele seizoen de polshoogte, 

website en flyers in de gaten! 
 

De nieuwjaarsreceptie. 
 

Jaja, na vele voorbereidingen is het jubileumjaar geopend! 
Om een goede bodem te leggen voor dit feestelijke seizoen, 

werd er in Polsbroekerdam een nieuwjaarsreceptie met een 
heerlijk stamppotbuffet gehouden.  

 
Helaas moest het springen, wat ’s middags op het 

programma stond, worden afgelast door de dikke laag ijs in 
het water. Wellicht een leuk idee voor volgende jaren, als 

het ijs weg blijft! (of gaan we dan toch liever schaatsen?) 
 

Vanaf 17.00uur stonden de deuren open en de warme 
chocolademelk met slagroom stond klaar. Om ongeveer 

18.00uur werd het buffet geopend. Er was keuze uit 
boerenkool en hutspot, met spekkies, rookworst, appelmoes 

en een toetje (Bedankt Natuurhoeve!).  
 

Er kon dus een goede bodem gelegd worden, waar we het 
hele jubileumseizoen op kunnen teren. Na het eten van de 

stamppot werd er nog gezellig geborreld. Zo was het een 
hele geslaagde middag/avond, kortom: Een goed begin van 

een (hopelijk) mooi jubileumjaar! 
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Toneel.  
 

Hopelijk is iedereen eind maart een beetje bijgekomen van 
de nieuwjaarsborrel, want op 26 en 27 maart staat de 

volgende activiteit op het programma! 
 

En die volgende activiteit is de toneeluitvoering! Na heel veel 

oefenen, oefenen en nog eens oefenen is het bijna zover. De 
toneelspelers zetten de laatste puntjes op de i en gaan een 

leuk stuk op de planken brengen! Helaas niet een 
geschreven stuk over de 50 jaar polsstokverspringen in 

Holland, maar wel een grappig stuk voor en door 
polsstokmensen.  
 

Hieronder alvast een kennismaking met het stuk “Wanneer 
trouw je nou met mijn vrouw?” en de spelers! 
 

Bertrand Lejeune, een psychiater, wil gaan scheiden van zijn 
vrouw Annette. Vooruitlopend op de scheiding heeft hij 

alvast een nieuwe vriendin, Dolly, in huis gehaald. Juist op 
het moment dat Dolly en Bertrand een weekendje er 

tussenuit willen, staat Annette voor de deur. Deze weet te 
vertellen dat tante Charlotte een paar dagen komt logeren.  
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Nu vormt deze suikertante van Annette het grootste 
struikelblok voor de scheiding. Zowel Bertrand als Annette 

zijn bang om het nieuws aan tante te ver tellen. Veel tijd 
voor overleg krijgen ze niet, want daar staat tante plots voor 

hun neus en zit er niets anders op dan te doen alsof Bertrand 
en Annette nog steeds gelukkig getrouwd zijn. Het 

dienstmeisje Laetitia kan het nu helemaal niet meer volgen. 
Als dan ook nog de nieuwe vriend van Annette, Philippe 

Dorignac, komt opdagen, die in paniek aan tante wordt 
voorgesteld als meneer Bardu, de huisvriend, welke enige 

tijd later zelf ook nog op de proppen komt, is de chaos niet 
meer te overzien. 

 

Alles op een rijtje: 
Wanneer: 26 en 27 maart 

Locatie: “In het Witte Paard” Cabauw 
Prijs: €4,50 

Zaal open: 19.30uur 
Aanvang: 20.00uur 

 
Reserveer nu je kaartjes via: toneel@pbholland.com  

of 06-11 40 67 01 (Na 17.00uur) 
 

Wanneer je / u kaartjes reserveert, zullen deze achter 
gehouden worden zodat er altijd een plek voor u / jou over 

is. Ook krijgen wij dan zicht op het aantal mensen wat komt. 
Zonder reserveren ook toegang (tot alle plaatsen bezet zijn). 

 
Als er mensen zijn die willen helpen bij hand en 

spandiensten rondom het toneel, geef het dan even door! 
(zie het bovenstaande mailadres en telefoonnummer) 

 
Tot ziens op 26 en 27 maart! 

 
Lianne van der Wijk 

Namens de jubileumcommissie en de toneelgroep.  

mailto:toneel@pbholland.com
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 DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

 

 
Tot mijn grote verbazing las ik in de vorige Polshoogte dat de 

pen aan mij was doorgeschoven.  
 

Nu zullen veel mensen zich hebben afgevraagd: “Wie is 
Tante Charlotte”. Ik zal dat zo even toelichten maar als 

eerste wil ik natuurlijk de Polsstok Bond Holland van harte 
feliciteren met het vijftigjarig jubileum en wil ik de wens 

uitspreken dat zo’n fantastische sport zich nog in lengte van 
dagen mag blijven ontwikkelen. 

 
Maar enfin, mijn naam is Tante Charlotte en ik ben erg 

bereisd. Ik vlieg de hele wereld over en zie daar van alles. 
Mijn favoriete plek op deze aardbol is Copacobana, al heb ik 

me daar laatst wel tot een dokter moeten wenden omdat ik 
last had van hartkloppingen. Zelf heb ik geen kinderen maar 

mijn petekind Annette is mijn alles.  
 

En nu dus de vraag: “Welke connectie heb ik met 
polsstokverspringen”. Ah wel, tijdens het jubileumjaar wordt 

er op 26 en 27 maart een toneelstuk opgevoerd. Ik ben door 
de polsstokbond benaderd om u deelgenoot te maken van 

mijn belevenissen in het huis van mijn petekind. En omdat ik 
de Polsstok Bond Holland een zeer warm hart toedraag ben 

ik natuurlijk op de uitnodiging ingegaan.  
 

Ik wil u dan ook van harte uitnodigen om het toneelstuk 
“Wanneer trouw je nou met mijn vrouw” te komen bekijken.  

 
Tijdens dit toneelstuk zult u verschillende prominente 

polsstok liefhebbers van een andere kant leren kennen. Zo 
komt u te weten wie er keurig zijn bed op kan maken en wie 

er niet voor terugdeinst om, in een enigszins sexy gewaad,  
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op de bank te gaan liggen vizelevozelen. Al met al redenen 

genoeg om te komen kijken. 
 

De toneelgroep houdt zich twee keer in de week bezig met 
het oefenen van de teksten en de mis en scène. Wij zijn erg 

nieuwsgierig naar het eindresultaat en hebben er het volste 
vertrouwen in dat het een succes gaat worden. 

 
Voor het komende springseizoen wil ik alle springers een 

mooi nieuw P.R. toewensen. Het zou natuurlijk prachtig zijn 
als tijdens het jubileumjaar van de Polsstok Bond Holland er 

geweldige resultaten geboekt zouden worden op de 
Tweekamp en het NK door de Hollandse springers.  

 
Ook de jeugd draag ik een warm hart toe, want wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst.  
 

Succes aan allen die zich weer met veel overgave over de 
sloot wagen! 

 
Rest mij niets dan te zeggen:  

“Ik zie u graag op 26 of 27 maart                                                           
in het Witte Paard te Cabauw.  

Tot Ziens.” 
 

Oh ja…. Ik moet de pen ook nog aan 
iemand doorschuiven en dat doe ik met 

veel plezier aan Martijn Veenkamp 
omdat die jongen zo reuze handig is.   

 
 Hartelijke groeten van                    

 

Tante Charlotte 
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Bericht van de Springersraad 
 

Hoooooooi iedereen, 
 

Mij is gevraagd namens de andere leden van de 

springersraad om een stukje in de polshoogte te schrijven 
om te vertellen waarom wij in het leven zijn geroepen. 

Wie zitten er allemaal in de springersraad? Pieter Verweij 
(Linschoten), Niels Koetsier (Jaarsveld), Maik Backx (Vlist) 

Wendy Helmes en Wilco den Boer (Polsbroekerdam). Voor 
ondersteuning en advies bij het opstarten van de 

springersraad helpt Erik Bos ons. 
 

Waarom hebben wij een springersraad opgericht? Je kan de 

springersraad vergelijken met het vragenuurtje. Maar nu de 
springersraad is opgericht kan je alle vragen aan 

bovenstaande leden doorgeven. Deze mensen staan dichter 
bij jullie en wij hopen snel de vragen te beantwoorden. In de 

springersraad bespreken we u/jouw vraag. Op de 
eerstvolgende vergadering maken we daar een voorstel van 

en leggen dat neer bij het bestuur. 
 

Wat we nu eigenlijk doen? Wij zijn een schakel tussen de 
springers en het bestuur. Wij spelen de belangrijkste vragen 

door naar het bestuur en houden in de gaten dat er ook echt 
iets met de vragen wordt gedaan. De vragen worden pas na 

afloop van het seizoen aan het bestuur doorgegeven. De 
leden van de springersraad springen zelf ook mee, dus weten 

wat er onder de springers leeft. Vandaar dat de leden van de 
springersraad uit de verschillende verenigingen komen en 

ook in verschillende klassen springen. 
 

Wij als leden van de springersraad willen graag weten wat er 
onder de springers speelt. Zo kunnen wij goede voorstellen 

bij het bestuur neerleggen. Om daar achter te komen 
houden de leden van de springersraad in augustus een 

enquête. In september worden deze enquêtes geëvalueerd 
en hoort u meer van ons!! 

 
Hartelijke groeten van de Springersraad!  
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Bas van Ingen wint Willem Brouwer Plateau 
 

Ik ben Bas van Ingen en woon in Zegveld. Vanaf mijn elfde 
jaar was mijn hobby: slootje springen. Eerst hadden we een 

tak van de boom afgetrokken, en later heb ik voor mijn 
verjaardag een houten polsstok gehad van zo’n 4 à 5 meter 

lang. Na een artikeltje in de krant over mijn hobby, werd ik 
door Pieter Hielema gemaild met de vraag of ik niet bij de 

polsstokclub wilde komen springen. Dat hebben we toen 
gedaan en het lukte vanaf het begin aardig.  

 
Vorig jaar was m’n eerste 

seizoen, toen heb ik mijn pr 
met 3,21 meter verbeterd. 

Daardoor won ik het pr 
klassement en kreeg het 

Willem de Brouwer plateau. 
Het hele seizoen gingen 

Gerard Nap en ik gelijk op 
maar aan het einde van het 

seizoen had ik de mazzel 
om met één pr meer het 

seizoen te eindigen dus had 
ik gewonnen.  

 
Het mooiste aan polsstokspringen vind ik dat het een sport is 

waar je in het water kan vallen en waar een beetje risico aan 
zit of je wel droog blijft. Als je in het water valt als het koud 

is, is natuurlijk wat minder. Ook vind ik de sfeer tijdens de 
wedstrijd leuk, het is altijd wel gezellig met elkaar.  

Voor het komende seizoen is mijn doel 16,00 meter springen 
en mee te mogen doen aan het Nederlandse Kampioenschap. 

 
Bas van Ingen 



 

Ontwerp, Aanleg, 

Onderhoud & Advies 
 

Hoveniersbedrijf 

A.J. Eikelenboom 

Lopikerweg Oost 127 

3411 LZ Lopikerkapel 
 

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

E-mail  info@hovenier-eikelenboom.nl  www.hovenier-eikelenboom.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rabobank 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 

mailto:info@hovenier-eikelenboom.nl
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Bericht van de sponsorcommissie 
 

Ondanks de economische recessie hebben vrijwel alle PBH 
sponsoren besloten om de sponsoring voor het komende jaar 

of jaren voort te zetten. Slechts één sponsor heeft 
aangegeven om even een jaartje over te slaan, maar er zijn 

inmiddels ook nieuwe sponsoren gevonden.  
 

Afgelopen seizoen is ons doel ruimschoots bereikt, mede 

doordat NEXT Vastgoed erbij is gekomen als grote 
subsponsor. Ongetwijfeld heeft iedereen kunnen zien dat op 

de scoreborden een sticker staat van dit bedrijf, ook heeft 
NEXT Vastgoed zijn naam verbonden aan ons klassement en 

op de website van NEXT Vastgoed staat iedere week een 
nieuw filmpje van een sprong die tijdens de wedstrijden zijn 

gemaakt.  
 

Vorig seizoen is er een reclamebord op de stokkenwagen 

gekomen van Groene Hart kloppend hart. Het groene hart 
van Nederland moet meer gepromoot worden, en via een 

banner op de website versterken de Polsstokbond Holland en 
het Groene Hart kloppend hart elkaar.  
 

Ook staan er nieuwe banners op de website van B & V 
Techniek, Aircohuren.com en BBS Convenience Food.  

Klik op de website zo’n banner eens aan, dan weten jullie 
welke bedrijven achter deze vorm van sponsoring zitten.  
 

Alle adverteerders van de Polshoogte hebben het contract 
verlengd. Via de digitale versie en op de website worden 

deze adverteerders zoveel mogelijk in kleur afgebeeld, 
waardoor deze adverteerders nog beter in het oog springen. 
 

Al deze sponsoren maken het mogelijk dat wij o.a. 
materialen aan kunnen schaffen en onze sport betaalbaar 

kunnen houden voor onze leden. Het complete overzicht van 
de sponsoren staat op de sponsorpagina van onze website.  

 

Arja Helmes, sponsorcommissie PBH 
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Oproep archief 
 

Voor het PBH archief zijn we nog op zoek naar zeer 
uiteenlopende zaken.  

 
Op dit moment bestaat het archief o.a. uit: Oude 

wedstrijdverslagen, krantenknipsels, financiële stukken, 
statuten en reglementen, vergaderstukken, oude tenues, 

oude vaantjes, flyers, posters, diverse publicaties, 
licentieformulieren, ontvangen jubileum cadeaus, filmpjes  

en foto's.  
 

Wij zijn nog gericht op zoek naar uitslagen uit de  
beginjaren, tenues uit de beginjaren, Polshoogtes en Op de 

hoogtes van alle jaren, vaantjes van diverse jaren, archieven 
van (eventueel reeds opgeheven) afdelingen, 

bestuursarchieven t/m 1978, posters en flyers van  
vóór 2003, films en foto's van alle jaren.  

 
Alles wat iets met de PBH of het polsstokspringen in het 

algemeen te maken heeft, heeft voor ons waarde. Het 
archief wordt o.a. gebruikt voor tentoonstellingen, om de 

ontwikkelingen door de jaren heen te volgen en voor 
bijvoorbeeld het schrijven van een boek over onze sport.  

 
Het polsstokspringen heeft een mooie en interessante 

geschiedenis en die willen wij niet verloren laten gaan. 
 

Heb jij nog iets wat voor het archief interessant kan zijn, 
neem dan contact op met onze archivaris, Erik Bos.  

 
Dit kan per telefoon op 06-33106484 of email 

erik.bos@pbholland.nl. 
 

mailto:erik.bos@pbholland.nl


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

= 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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Jaarverslag 2009 
 

 
a. Sportieve deel 

Volleybal: Op 3 januari 2009 is er weer het traditionele 
volleybaltoernooi, dat deze keer in Oudewater gehouden 

wordt. Na afloop worden de prijzen van het afgelopen 
seizoen, namelijk Springer van het jaar, Talent van het Jaar, 

het Willem Brouwerplateau, de Bert Hertogbokalen voor 
Senioren, Junioren, Dames en Jongens t/m 15 jaar 

uitgereikt. Voor meer informatie verwijzen wij naar het 
jaarverslag 2008, dat opgenomen is in de Polshoogte van 

maart 2009. Het team van Leeuwenhorst wint enigszins 
verrassend het volleybaltoernooi. 

 
Indoortraining: De indoortraining is van 23 januari tot en 

met 3 april in de sporthal van het Wellantcollege in 
Montfoort. Hiervoor is weer grote belangstelling. 

 
Wedstrijdopzet: In de 1e klasse wedstrijd zijn er 5 finalisten 

bij de Senioren en bij de Jongens, bij de Dames en de 
Junioren zijn er 3 finalisten. Alleen bij het Hollands 

Kampioenschap zijn er in alle categorieën 4 finalisten. Op de 
jeugdschans wordt gesprongen in een A en een B groep. 

 
Polsstokverspringseizoen 2009 

1. Klassementswedstrijden 
Senioren: Bij de eerste wedstrijden blijkt Theo van Kooten 

geweldig in vorm te zijn, hij wint de meeste wedstrijden met 
sprongen van ruim 19 meter en hij verbetert zijn p.r. naar 

20.31 m. Jaco de Groot heeft voor het seizoen een armbreuk 
opgelopen, waardoor hij bij aanvang van het seizoen een 

trainingsachterstand heeft. Theo raakt vlak voor de 
Tweekamp geblesseerd en later in het seizoen neemt Jaco de 

leiding in het klassement over. Op 18 juli springt Jaco een 
nieuw nationaal record, 20,79 m. Ook Niels Koetsier en 

Pieter Verweij winnen elk één wedstrijd. Jaco wordt Hollands 
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Kampioen en wint het klassement. Jaco komt met zijn 
eindklassement op een 2e plaats in de klassementsrecords, 

Theo van Kooten behaalt een 3e plaats op deze lijst. 
Bastiaan de Bruijn wordt voor het derde opeenvolgende jaar 

3e in het eindklassement bij de Senioren met een 
eindklassement dat goed is voor een 9e plaats in de 

klassementsrecords. 
 

Junioren: Aan het begin van het seizoen is Kenneth Broos 
het beste in vorm en wint de 1e 3 wedstrijden. Anthony 

Lekkerkerker wint tot eind juni 4 wedstrijden en ook Corné 
Spruit wint 1 wedstrijd. In de loop van het seizoen gaat, 

zoals vooraf al werd verwacht, Jan-Willem de Groot steeds 
beter springen en wint alle wedstrijden in de 2e helft van het 

seizoen en het wint met ruime voorsprong het klassement. 
Jan-Willem de Groot wordt Hollands Kampioen, tevens komt 

hij met zijn eindklassement op een 2e plaats in de 
klassementsrecords voor Junioren, Kenneth Broos behaalt 

een 4e plaats op deze lijst. 
 

Dames: Vanaf de eerste wedstrijd is duidelijk dat Dymphie 
van Rooijen de beste is en dat zij het nationaal record zal 

gaan verbeteren. In Vlist, haar favoriete accommodatie, 
springt ze op 1 juli voor de 4e keer een nieuw Hollands 

damesrecord en ook een nieuw Nederlands Damesrecord: 
16,34 m. Dymphie verbetert ook het klassementsrecord en 

brengt het op 107,67 m. In de tweede helft van het seizoen 
krijgt Dymphie concurrentie van Wendy Helmes en Jessica 

Snoek. Wendy Helmes gaat steeds beter springen en wint 5 
wedstrijden, waaronder het Hollands Kampioenschap. De 

verrassend goed springende Jessica Snoek wint ook 2 
wedstrijden. Wendy Helmes heeft een eindklassement dat 

goed is voor een 3e plaats in de lijst met 
klassementsrecords, Jessica Snoek behaalt een 4e plaats in 

dit klassement. 
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Jongens tot en met 15 jaar: Al snel wordt duidelijk dat Wilco 
van Amerongen, Dennis van Zelderen, Rian Baas en Felipe 

Roskam de dienst uitmaken. Elke wedstrijd leveren zij strijd 
om de hoofdprijs. Wilco wint 10 wedstrijden, Dennis wint 7 

wedstrijden, Rian wint 5 wedstrijden en Felipe wint 1 
wedstrijd. Wietse van Schaik wint ook een wedstrijd. Wilco 

van Amerongen springt op het Hollands Kampioenschap een 
formidabel nieuw Nederlands Jongensrecord van 18,88 m. 

Bas van Ingen springt de meeste keren een nieuw PR, nl. 12 
keer. 

In de lijst met klassementsrecords verovert Wilco een 2e 
plaats, Rian een 3e plaats, Dennis een 5e plaats en Felipe 

behaalt de 9e plaats. Kortom: in 2009 hadden we de beste 
Jongens (Tweekamp)ploeg aller tijden.  

 
2e klasse wedstrijden: Bij de 2e klasse wedstrijden springen 

tussen de 25 en 35 deelnemers mee. Dit jaar hebben we 
voor het eerst een Mixklasse. De wedstrijden van de 

Mixklasse B (rest Junioren en Senioren), Jongens B, Jongens 
C en Dames A worden in de 2e klasse gehouden. Een 

gedeelte van de deelnemers hiervan hopen door te breken 
naar de 1e klasse wedstrijden, anderen springen recreatief.    

 
Jeugdschans. Onder leiding van schansbegeleider Ben van 

Schaik springen de jeugdschansspringers 21 wedstrijden. Er 
wordt voor het eerst in een A en een B groep gesprongen, 

met het klassementsgemiddelde als basis voor indeling. De 
indeling wordt gemaakt vlak voor dat de wedstrijd begint. 

Tot half juni zijn er geen door de weekse wedstrijden. Aan 
het eind van het seizoen worden de klassementsprijzen 

uitgereikt en de beste springer per leeftijd krijgt een prijs. 
Er is dit jaar goed gesprongen, in de lijst met 

klassementsrecords wordt Leon Baars eerste, Robert 
Benschop en John Cluistra worden tweede resp. derde. 

 
 

 



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 
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Bijzondere wedstrijden 
Tweekamp: op 4 juli is de Tweekamp met de Friezen in 

Winsum. De verschillen tussen de Friezen en de Hollanders 
blijven lange tijd klein. In de 2e helft van de wedstrijd weten 

de Friezen een fikse voorsprong op te bouwen, die de 
Hollanders niet meer in kunnen halen. Uiteindelijk verliezen 

we de Tweekamp met 2,37 m., waarin een onverwachte 
winst is voor onze junioren. 

 
NFM: De NFM-finale verloopt teleurstellend voor onze 

springers. Er zijn slechts 2 prijswinnaars: Dennis van 
Zelderen wordt 3e bij de jongens en Wendy Helmes wordt 2e 

bij de Dames. 
 

NK: Het NK is dit jaar in Jaarsveld op de gerenoveerde 
accommodatie. De organisatie is prima en ook het weer is 

goed. De recordsprong van Bart Helmholt in de 2e voorronde 
van 21,01 m., blijkt een keerpunt in de wedstrijd. Natuurlijk 

wordt Bart met deze afstand Nederlands Kampioen. 
Na deze recordsprong kunnen de Hollanders geen topsprong 

meer maken. Bij de Junioren, Dames en Jongens worden de 
winnende afstanden in de 3e voorronde gemaakt: Nard 

Brandsma springt 18,72 m. bij de Junioren, Anna Jet 
Leijenaar springt een nieuw Fries record bij de dames, 16,06 

m, en Albert Jan Venema had in de laatste voorronde al 
18,32 m. gesprongen, nog voordat Bart Helmholt zijn 

winnende sprong maakte. De PBH moest zich tevreden 
stellen met een 2e plaats voor Dymphie van Rooijen bij de 

Dames, een 3e plaats voor Wilco van Amerongen bij de 
Jongens en een 2e plaats voor Jan-Willem de Groot bij de 

Junioren. 
 

Aart de With Bokaal: Op 13 september wordt er in 
Linschoten gesprongen om de Aart de With Bokaal, voorheen 

aluminiumcup geheten. Jaco de Groot springt als 2e springer 
ooit met een afstand van 19.16 m. over de 19 meter met 

een aluminium polsstok. 
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3. Overzicht aantal deelnemers 
In 2009 zijn er 24 1e klasse wedstrijden en 24 2e klasse 

wedstrijden gesprongen.  
Het totaal aantal deelnemers in 2009 is als volgt: 
 
   Aantal deelnemers        Aantal deelnemers 
           met volledig klassement 

      2009 2008                 2009 2008 
Senioren       21    ( 22 )          19    ( 16 ) 
Dames       24   ( 22 )          19    ( 18 ) 

Junioren       18   ( 18 )          14   ( 16 ) 
Jongens t/m 15 jaar    43  ( 42 )          38   ( 40 ) 

Totaal grote schans    106  104          90         90 
Jeugdschans*      66    73          41         32 

Totaal       172   177         131  122 

 
* incl. de in 2009 naar de grote schans gepromoveerde 

springers 
 

Het aantal deelnemers is dus licht gedaald ten opzichte van 
2008. Er zijn wel meer deelnemers die een volledig 

klassement springen. 
 

Volleybaltoernooi dec. 2009: Het volleybaltoernooi is enkele 
jaren verplaatst naar januari van het volgende jaar, maar 
deze keer wordt het toernooi weer in december gehouden, 

en wel op 12 december in Sporthal De Noort Syde in 
Oudewater. Het team Linschoten 1 wint het volleybaltoernooi 

en neemt de titel over van Leeuwenhorst. Bij de Jeugd wint 
het team "color chicks".  

Namens het bestuur van de Polsstokbond Holland (PBH) reikt 

Pieter Hielema het Willem Brouwer Plateau uit aan Bas van 
Ingen. Hij heeft in 2009 het meest een persoonlijk record 

gesprongen(12 keer). Niels Koetsier wordt in het zonnetje 
gezet als blijk van waardering voor zijn opvallende prestaties 

en zijn grote inzet voor de gehandicaptensport. De 
Klassementswinnaars krijgen een met hun naam en 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H066
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H066
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H015
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klassementsafstand geborduurd leidershirt uitgereikt. Bij de 
Senioren gaat deze prijs naar Jaco de Groot, bij de Dames 

naar Dymphie van Rooijen, bij de Junioren naar Jan-Willem 
de Groot en bij de Jongens naar Wilco van Amerongen.  

Ook de winnaars van de "Bert Hertog Bokaal", één 
seizoensprijs voor alle wedstrijden, waarvoor verenigingen 

geen (gesponsorde) wisselbokaal hebben, krijgen hun prijs 
uitgereikt. Bij de Senioren gaat deze prijs naar Jaco de 

Groot, bij de Dames naar Dymphie van Rooijen, bij de 
Junioren naar Jan-Willem de Groot en bij de Jongens naar 

Dennis van Zelderen.  

Genomineerd voor Talent van het Jaar zijn: Rian Baas, Felipe 
Roskam en Carina den Hartogh. Rian Baas wordt Talent van 

het Jaar 2009 en de Willem Brouwerbokaal wordt aan hem 
uitgereikt. 

Voor Springer van het Jaar zijn genomineerd Jan-Willem de 

Groot, Dymphie van Rooijen en Wilco van Amerongen. 
Dymphie wordt Springer van het Jaar en krijgt de 

bijbehorende bronzen springer. 

 
b. Bestuurlijke deel 

In januari stopt Jan Tigchelaar vanwege privéomstandig-
heden als bestuurslid en voorzitter van de PBH.  

 
Op 7 maart is er in Lelystad een materialendag, 

georganiseerd door de NFB, waar de bestuurders van 
bonden, verenigingen en commissies van zowel PBH als FLB 

hun mening geven over de ontwikkeling van de materialen in 
de toekomst en de wenselijke rol van de NFB hierin. Er is 

ruimte voor het uitwisselen van argumenten. 
 

Teus Eikelenboom is geen voorzitter meer van de TC, maar 
hij blijft in de TC. Henry Helmes wordt de nieuwe voorzitter 

van de TC. 
 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008


 
 

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


 29 

Op de ALV blijkt de kas in orde te zijn. Er is een voordelig 
overschot van 1.553 euro. De begroting wordt goedgekeurd. 

De contributie blijft gelijk en de leden stemmen in met een 
verhoging van 2,50 euro voor de springende leden in 2010. 

Pieter Hielema en Leo Roskam worden herkozen. Koos van 
Amerongen wordt gekozen als nieuw bestuurslid. In een 

bestuursvergadering krijgt hij de portefeuille Jeugdzaken 
 

De voorbereiding van het jubileumjaar 2010 is opgestart. De 
jubileumcommissie heeft voor elke maand in 2010 een 

jubileumactiviteit bedacht en vraagt aan de verenigingen 
welke activiteit zij willen organiseren.  

 
Over de deelname aan de World Trex Games in Korea 

verschijnt een evaluatierapport, geschreven door de 
reisleider en NFB voorzitter Pieter Bult. 

 
Er verschijnen diverse polsstokbijlagen in de IJsselbode en 

de IJsselstreek.  
 

Vitens stopt met sponsoring van de PBH. NEXT Vastgoed 
wordt een belangrijke subsponsor, tevens vinden we 

aansluiting bij Groene Hart kloppend hart. 
 

Eelco Tigchelaar stopt als persvoorlichter van de PBH om 
meer tijd te hebben voor de voorbereiding van het NK in 

Jaarsveld. Vereniging Jaarsveld is bezig met het renoveren 
van de accommodatie en rond dit in juni succesvol af.  

 
Gerrit Eikelenboom wordt benoemd als Lid van Verdienste, 

omdat hij 25 jaar actief is als wedstrijdspringer. Op 18 juli 
wordt er een inloopuur gehouden in Linschoten. 

 
Na het seizoen is er een vrijwilligersavond voor alle 

vrijwilligers van de PBH. Toon Eikelenboom heeft bij de TC 
aangegeven te stoppen als TC-lid. Henry Helmes bedankt 

Toon voor zijn inzet en werk. 
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Tijdens de ALV hebben de leden aangegeven dat er nog veel 
besloten en geregeld moet worden voordat het nieuwe 

seizoen begint. Daarom introduceert het HB een nieuw 
systeem van besluitvorming. In september kan iedereen 

verbeterpunten aangeven. Ook de pas opgerichte 
Springersraad doet actief mee. De Springersraad wordt 

opgericht om de meningen van springers te peilen, zodat we 
weten wat er bij de springers leeft.  

 
Tijdens het najaarsoverleg worden de meningen gepeild en 

in december worden de voorlopige besluiten 
bekendgemaakt. 

 
Gedurende het seizoen zijn Erik Bos, Toon Eikelenboom en 

Wim Roskam druk bezig om het nieuwe Wedstrijdreglement 
af te ronden. Doelstelling is het WR in 2010 in te voeren als 

reglement van de PBH. 
 

Voor 2010 zijn de doelstellingen: 
- (al genoemd) invoering van het Wedstrijdreglement 

- het vieren van het jubileum 50 jaar 
Polsstokverspringen in Holland 

- doorgaan met het nieuwe systeem van besluitvorming 
en het vroegtijdig bekend maken van deze besluiten  

- actief peilen van de mening van de springers door de 
Springersraad 

- het maken van een nieuw beleidsplan en 
communicatieplan 

- handhaving van alles wat goed gaat 
 

Als laatste willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de 
belangeloze inzet. 
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Hallo springers, 
 

Het komende jaar is een jaar vol van verjaardagen. 
 

Ook de Polsstokdag/Triangelcup in Polsbroekerdam  
bestaat dit jaar 20 jaar. 

 

En om dat leuk te vieren zijn er een heleboel  
activiteiten te doen die dag. 

 

Maar daarvoor moet nog heel wat geknutseld worden. 
 

En je raadt het al. Wij vragen jullie hulp daarbij. 
 

Het idee is om in de meivakantie een 
 knutselmiddag te organiseren.  

Er gaat onder andere geschilderd, gezaagd  
en geknipt worden. 

 

Wie vind het leuk om daarbij te helpen? 
 

We weten nog niet welke dag het gaat worden,  

maar je kunt je wel vast opgeven. 
 

Dit kan via de mailadressen:  

klaverweide7@caiway.nl of  
a.baars41@kpnplanet.nl 

 

Groetjes Mieke en Jeannette 
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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? 
 

We gaan weer zwemmen!!!!!!! 
 

Op zaterdag 10 april 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 Tigchelaar                0182-601606   
 

Tot ziens op 10 april en neem je zwemkleding,  
je handdoek en 2,50 euro mee.  

Tijdens het zwemmen krijg je nog wat lekkers.  
Je hoeft zelf verder niets mee te nemen. 

 

 

Bel ons vóór 1 april! 
 

Leo, Margriet, Mieke en Marja 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

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

 
 
 

Centraal meldnummer: 
0800-DOLMANS 

(0800-3656267) 
 
 
 

Voor nadere informatie: 
www.dolmans.com 
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