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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 (aankomend)  Jan Kooijman 0348-553006 
Vice voorzitter, website Pieter Hielema 0346-240211 
Secretaris 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 Annie van de Geer 06-40441009 
Lid Bert Koetsier 0182-610925 
Lid Gerard Backx 06-30143464 
Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 
Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 
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 
Lid Jan Kooijman 0348-553006 
Lid Bertjan van Vliet 030-8899398 
Ledenraad   Henry Helmes  -  Jaco de Groot  -  Bert Koetsier 
Redactie Polshoogte 
Opmaak Arja Helmes 030-6887108 
Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 
Vrienden van het Polsstokverspringen 
 

Contactpersoon 
 

Janny Schoenmaker 
 

 

06-28156974 
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Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat 
 

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden  
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

Ledenadministratie Hanneke vd Kroef 0348-433379  
06-20512508 

Uitgifte tenues Joke de With  
 

0348-451264 
 

Doorgeven van wijzigingen 
ledenadministratie@pbholland.com 

 

 
 

Van de redactie 
 

Dit is alweer de laatste Polshoogte van het jubileumjaar. 
Het is een prachtig jubileumseizoen geweest met ontelbare   
-sportieve- hoogtepunten. Er staat dit jaar nog een avond op 
het programma en dat is het gala op 11 december a.s. 
Normaal gesproken wordt de sportkleding nog eens uit de 
kast gehaald om te gaan volleyballen, maar het 
volleybaltoernooi gaat dit jaar niet door. Daarvoor in de 
plaats komt het gala, waarin onder andere alle prijzen van 
het afgelopen seizoen worden uitgereikt. 
De redactie hoopt jullie allemaal te zien bij deze feestelijke 
afsluiting van 50 jaar Polsstokverspringen in Holland en is 
erg benieuwd naar jullie outfit voor deze avond.  
 
Jeannette van Schaik zorgde er een aantal jaren voor dat de 
jeugdhoek werd gevuld met bijdragen voor en door de 
jeugdspringers, maar ze heeft aangegeven daar mee te 
stoppen. We bedanken haar bij deze voor haar inzet voor de 
Polshoogte. Als iemand anders dit wil overnemen, dan kan 
diegene zich melden bij de redactie. 
 
Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 23 februari 2011 
De volgende editie komt uit: rond 5 maart 2011 
Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 
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Van het bestuur 
 
Beste lezers van Polshoogte, 
 
Als ik aan dit stukje begin te tikken is het 
einde van dit jaar nog maar een goeie maand van ons 
vandaan. Nog even en het fantastische jubileumjaar 2010 
ligt achter ons.  
 
Het jaar dat reeds een groot aantal hoogtepunten kende en 
er, in de gala-avond op 11 december a.s., nog een 
hoogtepunt bij gaat krijgen.  
 
Wat is er veel gebeurd en wat is door velen een extra 
inspanning geleverd om aan het jubileumjaar invulling te 
geven. De bijzondere toneeluitvoering, het jeugdkamp, de 
jubileumwedstrijd, de glossy, de reizende tentoonstelling die 
door velen is bezocht en voorzag in een behoefte, de 50 
hoogtepunten waarvan hèt moment tijdens de gala-avond 
bekend wordt gemaakt, de koppelwedstrijd etc.  
 
Denk ook nog eens terug aan de koppelwedstrijd (een 
blijvertje?) waarvan elders in deze Polshoogte te lezen valt 
en aan de miniatuurspringer die in Madurodam werd 
geplaatst. Ook het Red Bull Event in Utrecht was een waar 
spektakel.  
 
Er gebeurde dit jaar eigenlijk te veel om op te noemen. 
Allemaal gebeurtenissen die indruk hebben gemaakt en 
waaraan velen plezier hebben beleefd.  
 
Vanuit het bestuur is een woord van dank aan al die 
vrijwilligers en sporters die hieraan hebben gewerkt ook hier 
zeker op zijn plaats.  
 
Dit jaar kende ook sportieve hoogtepunten waaronder het 
Nederlands Kampioenschap van onze Jaco. Juist in dit 
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jubileumjaar was dit kampioenschap een mooie bekroning 
van heel veel trainingsarbeid en een mooie stimulans voor al 
die springertjes en springstertjes die aan begin van een 
sportieve carrière staan. Een mooie bijkomstigheid is dat 
Jaco volgend jaar op “zijn eigen” accommodatie de titel mag 
verdedigen. 
 
Voor mij was dit het eerste seizoen dat ik bij vele 
wedstrijden aanwezig was. Ik heb genoten van heel veel 
strijd en van heel veel persoonlijke records. Het blijft altijd 
mooi als een sporter zichzelf overtreft.  
 
Bijzonder blijf ik toch ook de sfeer rondom de wedstrijden 
vinden, de saamhorigheid en gemoedelijkheid die er heerst. 
Dat is een groot goed dat we met z‟n allen moeten 
koesteren.  
 
De renovatie van de accommodatie in Polsbroekerdam (of is 
het Polsstokkerdam?) komt dichterbij en ook de realisatie 
van een heuse accommodatie in Zegveld lijkt aanstaande. 
Via Leader (een Europees Fonds) is er voor beide projecten 
een substantiële bijdrage toegezegd en hopelijk kunnen deze 
beide zaken in het komende jaar voltooid worden. Dan zal er 
zowel kwalitatief als kwantitatief weer een behoorlijke stap 
voorwaarts worden gezet.  
 
Het was een mooi polsstokjaar, 2010. Een jaar om in te 
lijsten en om nog eens op terug te kijken. Ik vertrouw erop 
dat we ook van 2011 weer een mooi polsstokjaar maken. In 
gezamenlijkheid.  
 
Maar eerst zie ik jullie allemaal nog in Cabauw, in “In ‟t Witte 
Paard” op 11 december a.s. om dit jubileumjaar op 
feestelijke wijze af te sluiten. 
 
Jan Kooijman 
 



  

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 
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Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
tijdens jubileumgala 

 
Op het jubileumgala op 11 december a.s. 
worden natuurlijk de prijswinnaars van het afgelopen seizoen 
in het zonnetje gezet. Nu wil het bestuur nog wat meer 
mensen in het zonnetje zetten, maar dat mag alleen als we 
het officieel aanpakken. 
 
Daarom is er tijdens dit jubileumgala een bijzondere 
Algemene Ledenvergadering met slechts 2 agendapunten. 
 

1. Benoeming voorzitter 
Voorstel van het bestuur: Jan Kooijman 

2. Benoeming ereleden 
 
Met vriendelijke groet, 
Leo Roskam 
Secretaris PBH 

 
 

Enquête  
 
Zoals jullie weten heeft de springersraad aan het eind van 
het seizoen een enquête gehouden. 
Allereerst willen wij iedereen die deze enquête heeft ingevuld 
namens de springersraad hartelijk bedanken. Zo krijgen wij 
als springersraad een beeld van wat er allemaal onder de 
springers leeft. Zodat wij er op in kunnen spelen, want daar 
zijn we voor opgericht. De enquête is door 63 springers 
ingeleverd. Wanneer je benieuwd bent naar de uitslagen van 
de enquête surf dan snel naar de PBH-site. Wij hebben de 
uitslagen van de enquête tevens gebruikt voor de evaluatie 
van het polsstokseizoen 2010 en voor de besluitvormings-
route PBH.  
 
De Springersraad 
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Nominatie springer/ talent van het jaar 2010 
De nominaties van de springer van het jaar en het talent van 
het jaar zijn bekend. 

Nominaties Springer van het Jaar 
Volgorde op alfabet 

 

Al jaren staat Jaco de Groot aan de top van 
het polsstokverspringen zowel in de regio 
als nationaal. Ook dit seizoen verbeterde 
hij zich opnieuw sterk en werd hij voor het 
eerst Nederlands Kampioen bij de 
Senioren. Met deze laatste ontbrekende 
titel heeft Jaco alles gewonnen op 
polsstokgebied wat er te winnen valt en 
heeft hij inmiddels 19 grote titels behaald. 
Alleen de legendarische Aart de With 
behaalde in zijn carrière meer hoofdprijzen 
(50). En passant verbeterde de Jaco de 
Groot ook het nationale klassementsrecord 
en lijkt hij hard op weg naar een eigen 
legendarische status. 

 

 

 

Wilco van Amerongen begon dit jaar aan 
zijn eerste juniorenjaar. Normaliter een 
overgangsjaar waarin de springer moet 
wennen aan het hogere niveau. Voor Wilco  
leek dat amper te gelden. Met opnieuw een 
prachtig seizoen waarin hij zich enorm 
verbeterde ten opzicht van 2009 werd hij 
meteen klassementswinnaar in zijn 
categorie. Een zeer bijzondere prestatie 
extra cachet gegeven door gedurende het 
seizoen vier maal de verste afstand over 
de complete wedstrijd te springen (verder 
dan alle Senioren). In 2010 was Wilco van 
Amerongen, achter Jaco de Groot, de 
onbetwiste nummer twee van de 
Polsstokbond Holland. Een unieke prestatie 
voor een springer van 17 jaar. 
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Wendy Helmes heeft de laatste drie jaren 
moeten wennen aan een rol in de 
schaduw van de springer van het jaar 
van 2009, Dymphie van Rooijen. Toch 
weet ook Wendy zich elk jaar weer goed 
te verbeteren. Dat deed ze onder andere 
door haar persoonlijke record te 
verbeteren naar 15.82 meter. Een 
afstand die tot vorig jaar goed geweest 
zou zijn voor een Nederlands Record. 
Daarnaast wist Wendy de Nationale 
Fierljep Manifestatie te winnen en het 
eerste Nederlandse Studenten 
Kampioenschap op haar naam te 
schrijven. Met deze hoofdprijzen heeft 
Wendy Helmes nu alle beschikbare grote 
titels minimaal één keer gewonnen. 

 
Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal) 

Volgorde op alfabet 

 

Erwin Timmerarends liet dit jaar een 
enorme groei zien. Van een goede 
springer in 2009 werd hij in 2010 ineens 
de te kloppen springer bij de Jongens. Hij 
verbeterde zijn persoonlijk records van 
15.10 meter naar 17.44 meter en sprong 
gemiddeld in zijn klassement ruim 2,5 
meter verder dan een jaar eerder. Met 
dat klassement eindigde hij op minder 
dan een meter van het topklassement 
van Wilco van Amerongen een jaar 
eerder. Maar Erwin Timmerarends mag 
nog een jaar in deze categorie en kan 
van Amerongen voorbij streven en mag 
voorzichtig zelfs gaan kijken naar het 
klassementsrecord van Jarno Knijff. 
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Fabienne Booij begon het seizoen 2010 in 
de 2de klasse met een persoonlijk record 
van 12.09 meter. Al vroeg in het seizoen 
wist zij haar record vele malen te 
verbeteren en uiteindelijk te brengen op 
14.38 meter. Goed voor een 
leeftijdsrecord voor 14 jarigen. 
Een afstand waarmee zij de absolute top 
bij de Dames nadert.  

Na haar promotie naar de Topklasse wist 
zij zelfs al een aantal maal de finale te 
bereiken. 
In het klassement verbeterde Fabienne 
Booij zich ook sterk en sprong zij 
uiteindelijk gemiddeld 2 meter meer dan 
een jaar eerder. 
Op naar de 15 meter en misschien zelfs 
de eerste dagtitels in 2011? 

 

 

Zo af en toe is er een spring(st)er die 
ook op heel jonge leeftijd (11) direct 
opvalt. Zo'n springster is ook Julia van 
Eijk. Ze valt niet alleen op omdat haar 
moeder Marja Tigchelaar 13 jaar geleden 
Nederlands Kampioen werd en zes maal 
Hollands Kampioen, maar ook door haar 
eigen mooie techniek en vastberaden wil 
om te winnen. 
 

Julia van Eijk springt in de 2de klasse en 
heeft het leeftijdsrecord voor 11 jarigen 
in bezit met inmiddels een record van 
12.06 meter. Zou zij in 2011 richting de 
13 meter gaan en misschien al de Dames 
uit de Topklasse gaan verontrusten? 
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De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op 11 
december a.s. tijdens het jubileumgala van de Polsstokbond 
Holland.  
Locatie: "In 't Witte Paard" te Cabauw 
 

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 2009 Dymphie van Rooijen kan in 2010 
niet opnieuw gekozen worden tot springer van het jaar. Het 
talent van het jaar 2009 Rian Baas 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 Auke de Wit. Hij sprong in 2010 maar liefst 14 maal een 
nieuw persoonlijk record en bracht dit van 8.73 meter naar 
12.90 meter. 
 

4. De winnaars van het NEXT Vastgoed klassement van het 
seizoen 2009 krijgen het shirt van de klassementwinnaar 
uitgereikt. De winnaars zijn Jaco de Groot (Senioren), Wilco 
van Amerongen (Junioren), Erwin Timmerarends (Jongens) 
en Dymphie van Rooijen (Dames). 
 

5. De Bert Hertog wisselbokalen worden uitgereikt aan Jaco 
de Groot (Senioren), Wilco van Amerongen (Junioren), Erwin 
Timmerarends (Jongens) en Dymphie van Rooijen (Dames). 



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. 
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Galakleding huren? 
 
Natuurlijk wil je er piekfijn uitzien 
tijdens het gala. 
Loop je altijd op klompen, draag je  
nooit een pak en heb je eigenlijk geen 
zin om iets te kopen voor deze gelegenheid? 
Dat komt dan mooi uit, want bij DePartyshop.nl in 
IJsselstein (Edisonweg 28) hoef je niets te kopen, 
maar kan je smokings huren (vanaf maat 48). 
Ook de (jonge) dames kunnen er terecht voor een 
glittertuniek, satijnen handschoenen of andere 
feestelijke accessoires. 

 
Tegen inlevering van deze (kopie)bon krijg je  

25% korting op de huur van een smoking. 
 

 
 
 
 

Hulp gevraagd! 
 

De promotiecommissie en de websitecoördinator zijn op zoek 
naar mensen die zouden willen helpen met de volgende 
werkzaamheden: 
* het plaatsen van krantenartikelen op de website; 
* het aanmaken van een Facebookaccount voor de PBH; 
* het plaatsen van berichtjes op Twitter tijdens het seizoen; 
* het doen van audio- of video-interviews, bijvoorbeeld na 
een recordsprong. 
* de promotie verzorgen voor de jeugd (denk aan Z@ppsport 
en het Jeugdjournaal). 
 
Voor meer informatie of om je op te geven kun je mailen 
naar pc@pbholland.com. 
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Wijziging van de ledenadministratie 
 

Ik ben Hanneke van der Kroef, getrouwd en met 3 kinderen 
woonachtig in Linschoten. 
Buiten de zorg van mijn gezin doe ik ook 2 ochtenden 
vrijwilligerswerk in Montfoort. Dit is ideaal te combineren 
met de Tussen Schoolse Opvang die ik ook nog doe en de 
schooltijden van mijn 2 jongste kinderen. 
 

Mijn oudste zoon(Niels) zit sinds 2005 bij 
de polsstokclub in Linschoten. 
Eigenlijk kort erna ben ik gaan helpen 
met meten bij de jeugdschans 
Niels heeft in juni licentie gesprongen 
voor de grote schans. 
Op deze avond was ook Joke de With 
hierbij aanwezig, zij heeft toen te kennen 
gegeven dat ze aan het einde van het 
seizoen wilde gaan stoppen met de 
ledenadministratie van de PBH. 

                   

Carolien van Dijk en ik zaten naar onze jongens te kijken en 
gaven aan dit wel te willen gaan doen. Carolien helpt op de 
achtergrond mee als het heel veel werk is, maar tot nu toe 
valt dit reuze mee. 
 

Carolien stelt zich in het kort ook even 
voor: Sinds 2008 woonachtig in 
Linschoten, (het ouwe gemaal). 
Werkzaam bij kmn-kind en co als 
oproepkracht voor peuterspeelzalen in 
Woerden, Zegveld en Linschoten. 
Getrouwd en 2 kinderen, een dochter en 
een zoon. Dochter (Francisca) zit op 
korfbal in Woerden, zoon (Brian) zit op 
polsstokspringen sinds begin 2009. 
Ik heb het afgelopen seizoen een paar 
keer geholpen bij de 1e klasse wedstrijden met meten. 
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Mocht iemand op zoek zijn het adres of telefoon nummer van 
(oud) leden, mag je mij (Hanneke) mailen via de website 
van de PBH onder ledenadministratie. 
 
Het aanmelden en afmelden als lid van de polsstok blijft via 
de plaatselijke vereniging gaan en niet via de 
Ledenadministratie van de PBH. 
  
Groeten van Hanneke 
 
 
 

Bestellen van tenues blijft ongewijzigd 
 
De ledenadministratie heb ik na 5 jaar overgedragen aan 
Hanneke en Carolien. 
De tenues blijf ik voorlopig nog voor mijn rekening nemen. 
Je zult me dus nog tegenkomen bij het licentie springen met 
mijn voorraadje pasmodellen. 
 
Ook kun je bij mij terecht voor extra broekjes. 
Ben je uit je shirt gegroeid of wil je een extra shirt, dat kan 
ik voor je regelen. 
 
Je kunt je bestelling mailen naar bejodewith@filternet.nl 
 
Overigens is het zo dat er nog veel oud leden zijn die hun 
tenue nog moeten terug geven / terug verkopen.  
 
Willen de leden en de verenigingen daar om denken svp? 
  
Groeten, Joke de With 



 

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 
 

 
Bij ons verkrijgbaar:     

Duwwagen 
Gemaakt van massief 
beukenhout  
Mooi gelakt en afgewerkt 
Duwhoogte 53 cm - €54,95 
Bijpassende blokkenset 
€12,95 

 
Houten Speelgoed - HABA Spellen  

Barbapapa - Lillifee - Sharky - Schleich  
Djeco vloerpuzzels en kaartspellen 

 
Bekijk onze webshop op  

 
WWW.SNUISTERIJE.NL 

 

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 
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

Beste mensen, 
 

Allereerst moet ik Peter van Vliet maar eens bedanken dat ik 
de pen na hem mag hebben, wat een eer! 
 

Het is winter, het is stil, heb niet zoveel om handen als in de 
zomer maanden. Ja, ik ben een fan, een hele grote fan en 
soms een te grote fan van het polsstokverspringen.  
 

Voor degene die mij niet 
kennen volgt hier een 
stukje over mijzelf: ik 
ben Wilco van Ee bijna 
31 jaar, 8 jaar getrouwd 
met Anne-Marike, zeer 
trotse vader van onze 
zoon Wout (5) en 
dochter Elora (2) en ben 
na de opleiding SPW4 in 
de gehandicapten zorg, 
de jeugdhulpverlening en nu in de naschoolse opvang 
beland. Wij wonen met elkaar in Woerden en ik werk ook in 
Woerden. Mijn vrouw werkt in Schoonhoven in een 
huisartsenpraktijk als huisarts in opleiding.  
 

Ik vind heel veel dingen leuk en om nou te zeggen dat ik 
echt een hobby heb, nee dat heb ik niet. Maar om dan toch 
wat dingen te noemen: lekker eten, klussen in en rond mijn 
huis, mountainbiken in de bossen, spelletjes doen op de WII 
en ik hou ontzettend van gezelligheid. 
 

Wat veel mensen niet weten en waar sommige mensen het 
afgelopen seizoen van opkeken is dat ik nu 3 jaar 
catechisatie geef aan de jeugd van onze kerk. Dit is een 
groep van 25 jongeren van 12 tot 18 jaar. Ik doe dit met een 
ander gemeentelid en onze dominee.  
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Tijdens het polsstokseizoen geef ik training aan de jongste 
groep grote schans springers(sters) en probeer bij zoveel 
mogelijk wedstrijden aanwezig te zijn. Ik doe dit met heel 
veel plezier. Stel je voor dat je die ene verre sprong toch 
mist!! 
 

Vele hebben mij ook gevraagd waarom ik zelf niet meer 
spring! Dat ligt wat ingewikkelder. Ik heb volgens de 
doctoren niks aan mijn lijf maar toch heb ik alle dagen pijn. 
De plek verschilt per dag maar is eigenlijk altijd aanwezig. 
Het meest zit dit in mijn heupen en bovenbenen. Het beperkt 
me in principe niet maar ben erg blessuregevoelig. Bij elke 
stap of abnormale beweging kan ik er al heftig last van 
hebben. Nou daarom spring ik dus niet meer.   
 

Ik heb nu alweer onwijs veel zin in het volgend springseizoen 
maar eerst zie ik uit naar de andere activiteiten die nog voor 
het seizoen aanbod komen.   
 

En dan rest nog de vraag wie er na mij mag schrijven, na 
wat speurwerk op de site is dit geworden:  
mijn eigen vader, Cees van Ee. 

 
 
 

Nieuwe secretaris bij de TC 
 

I.v.m. drukke werkzaamheden hebben Ad Knijff 
en Hugo van Amerongen besloten om hun taak 
als secretaris van de TC neer te leggen. 
 
Annie van de Geer is de nieuwe secretaris. 
 
Het e-mail adres van de secretaris van de TC wordt 
tc.secretariaat@pbholland.com  
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Springen in … Zegveld! 
  
Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al op de 
polsstoksite gezien hebben is er een nieuwe polsstokclub 
opgericht, namelijk één in Zegveld. Zo groeit de polsstok 
weer verder, en dat is leuk ook! Maar hoe is dit zo ineens 
gegaan?  
 

Het begon allemaal dit voorjaar op een training in Linschoten 
waar aan de moeder van Gerwin Kastelein gevraagd werd of 
ze het misschien leuk zou vinden om in Zegveld een keer te 
gaan springen. Dit leek haar heel leuk. Toen ook de moeder 
van Bas en Wijnan van Ingen aangaf dit leuk te vinden 
konden we aan de slag. De mannen van beide moeders 
(Anton en Gerard) wilden ook meewerken en zo werd er op  

 

vrijdagavond 20 augustus een heuse polsstokverspring 
demonstratie gegeven. Bertjan doet dit al heel vaak per jaar, 
en samen met nog een heleboel anderen maakten zij er een 
groot succes van. Uiteindelijk kwamen er meer dan 200 
mensen kijken, en waagden 30 mensen uit Zegveld die nog 
nooit eerder gesprongen hadden een sprong! 
Het was zelfs zo leuk dat Margriet besloot om nog een paar 
keer een jeugdtraining op deze zelfde plek te geven. Ook 
hier kwamen veel kinderen op af. 
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Toen de demonstratie van 20 augustus besproken werd 
kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we het zo leuk 
vonden dat we het komend jaar beter willen doen. We willen 
komend jaar elke week jeugdtrainingen gaan organiseren in 
Zegveld. En daarvoor is de Polsstokclub Zegveld op 15 
oktober 2010 officieel opgericht.  
  

We hopen om half april de schansen af te hebben om echte 
trainingen te kunnen organiseren. Zo groeit de polsstok weer 
verder en verder, geweldig! 
  

Ken of ben jij iemand die altijd meer dan 7 kilometer fietst 
voor een polsstoktraining, en denk jij dat er bij jou in de 
buurt nog meer mensen zijn die een keer willen springen? 
Neem dat contact op met Floris van Elzakker, met Bertjan 
van Vliet of met jouw trainer. Dan zullen we kijken of we ook 
bij jou een keer een heuse polsstokverspring demonstratie 
gaan organiseren! 
 
Grtz Floris 
 
 
 

 
Wintertraining 2011 

 
Voor de wintertraining 2011 zoeken we nog naar een of 

meer vrijwilligers die zouden willen helpen met het 
organiseren van de wintertraining. 

We zijn op zoek naar iemand die de trainers, de zaal en de 
financiën voor de wintertraining zou willen regelen. 

De wintertraining zal bestaan uit 10 trainingen met de eerste 
training op 21 januari en laatste training op 1 april. 

Je kan je aanmelden als vrijwilliger of als trainer via email: 
bertjan.van.vliet@pbholland.com 
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Mijn confrontatie met de paal 
Het fierljeppen was niet nieuw voor mij in de 10 jaar dat ik in 
Friesland heb gewoond werd ik er regelmatig mee 
geconfronteerd. Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant en 
het Friesch Dagblad lieten geen enkele wedstrijd 
onbeschreven. Ik keek dan ook vreemd op toen na mijn 
verhuizing, zo‟n tien jaar geleden naar Woerden, ik ook af en 
toe via de lokale suffertjes op de hoogte werd gesteld van 
het bestaan van deze sport in het Hollandse.  

Met het groter worden van mijn dochters (Bente, Sterre en 
Fardau), werd ook hun wereld groter en aan het einde de 
lagere schooltijd ging Bente een paar keer mee met een 
klasgenote om te gaan fierljeppen in Linschoten. Al snel 
bleek er voor haar een verslavende werking in te zitten en 
weldra volgden haar zussen 

Het afgelopen seizoen heb ik het geweten Bente en Sterre, 
kregen met hun deelname aan de jeugdcompetitie de smaak 
flink te pakken. Dat werden dus vele bekers en een ware 
zuster battle a la de zusjes Williams brak hier uit in huize 
Meijerink. Voor mij betekende deze ontwikkeling het 
afgelopen seizoen dan ook vele uren verblijf op de “velden”. 
Dit klinkt zwaarder dan het was, met genoegen heb ik de 
onderlinge zussenstrijd en hun ontwikkeling aanschouwd. Ik 
vermaakte me erg en via twitter deed ik altijd rechtstreeks 
verslag van de vorderingen van mijn meiden. De reacties die 
ik kreeg uit heel het land lieten zien, op hoeveel sympathie 
en respect de sport mag rekenen 

Gaandeweg het seizoen kreeg ik meer zicht op de techniek 
en durfde ik de meiden zelfs bij te staan met tips en zoals zo 
vaak blijkt ook in deze, dat de beste stuurlui aan de wal 
staan. Al snel begon mij ook helder te worden dat er van mij 
verwacht werd dat ik bij de laatste wedstrijd van het seizoen 
ook de pineut was en zelf moest springen. Zachte druk en  
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smekende ogen deden mij vermoeden dat geen enkele 
smoes mij hier vandaan kon houden. 

Daar stond ik dan in m‟n sportbroekje en t-shirt op de 
loopplank. Toen ik om me heen keek zag ik alleen maar 
fanatieke ouders die in betere jaren al furore hadden 
gemaakt in de ljepsport. Waar waren al die andere ouders, 
vroeg ik me af. Ergens begon ik het gevoel te krijgen dat ik 
beet was genomen door m‟n dochters. Daar klonk mijn naam 
ik kon niet meer terug. Ik liep naar voren en had geen flauw 
idee hoe ik moest richten. Uiteindelijk maar een knul aan de 
zijkant gevraagd of hij mij wou helpen. Ik heb volledig op 
hem vertrouwd al heb ik sterk het vermoeden dat dat wel 
eens onterecht kon zijn. Ik startte mijn aanloop en wist van 
m‟n dochters wat ik moest doen: gewoon doorrennen, niet 
stoppen. Wat een idiote sport voluit op een paal afrennen 
aan het einde van een plank. Mijn geestelijke vermogen kon 
dit niet aan vlak voor het einde van de plankier haperde ik 
en voelde toen gelijk, dit gaat mis. Vanaf nu weet ik hoe 
onder water een bulderend lachend publiek klinkt. 

Ik heb door deze sprong en het afgelopen seizoen een diep 
respect ontwikkeld niet alleen voor mijn dochters maar ook 
voor al die ouders en vrijwilligers die hier in het seizoen toch 
bijna dagelijks mee bezig zijn.  

Volgend jaar weer, met Bente & Sterre in de 
licentiecompetitie en Fardau in de jeugd. En ik aan het einde 
van het seizoen hopelijk een eerste PR. Je weet maar nooit. 
Wilt u mijn sprong bewonderen kijk dan even op  

http://tinhurl.com/eefljep   

 
Eef Meijerink 
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De Halve Eeuw Cup 
Een koppelwedstrijd met toekomst? 

 
Naar aanleiding van het 50 jaar jubileum van het polsstok-
verspringen als sport in onze regio, werd aan de afdeling 
Jaarsveld gevraagd of zij een speciale wedstrijd zouden 
willen organiseren. Dat werd toegezegd en al snel werd dit 
een koppelwedstrijd onder de naam „Halve Eeuw Cup‟. 
Vraag 1: hoe stel je de koppels samen? 
Er zijn natuurlijk verschillende manieren om koppels voor 
zo‟n wedstrijd samen te stellen, maar voor de organisatie 
was het zaak om de koppels zo gelijkwaardig mogelijk te 
maken, maar wel op een eerlijke manier. 
Oplossing 1: Lang leve het puntenklassement 
Elk jaar weer wordt er gesprongen om het 
puntenklassement, daarin wordt duidelijk wie „gemiddeld‟ het 
beste heeft gepresteerd in de competitiewedstrijden van 
onze bond. 
Zet de nummer 1 en de nummer laatst in één koppel en 
daarna nummer 2 en nummer éénnalaatste enz.enz. Zo krijg 
je op een redelijk eenvoudige en eerlijke manier zo 
gelijkwaardig mogelijke koppels. 
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Vraag 2: Wie mogen er meedoen? 
De organisatie is uitgegaan van het feit dat het een jubileum 
voor de hele bond is, en dat er dus zoveel mogelijk springers 
mogen meedoen. Daarom is er gekozen om van 5 klassen uit 
te gaan: senioren, dames, junioren, jongens en natuurlijk de 
toekomst, de jeugd! In deze klassen werd er geen 
onderscheid gemaakt in A, B, C of top, het 
puntenklassement bepaalde, en dat bepaalde nog meer! Als 
je geen volledig puntenklassement had gesprongen mocht je 
niet meedoen! 
Vraag 3: Hoe kon je winnen? 
Winnaars zijn nooit alleen, zeker niet in een koppelwedstrijd 
want winnen kun je niet alleen in een koppelwedstrijd. Beide 
springers hadden 3 pogingen waarin zij zo ver mogelijk 
probeerden te springen, van beide springers telde de beste 
afstand, deze optellen, vergelijken met de ander koppels en 
je kan een ranglijst maken. 
Vraag 4: Was het leuk? 
De organisatie heeft het heel leuk gevonden en aan de 
reactie te merken heeft een grote meerderheid van de 
deelnemers het ook leuk gevonden, natuurlijk leer je in de 
praktijk weer wat dingen en die kunnen veranderd worden 
zodat het nog leuker wordt. 
Vraag 5: Hoezo nog leuker? 
Nou gewoon, in 2011 wordt de koppelcup (want zo heet het 
dan) weer versprongen. 
De afdeling Jaarsveld vond deze vorm van 
polsstokverspringen zo leuk dat zij hebben besloten, om 
hiervan een seizoensafsluiting te maken, dus na de NK en de 
NK jeugd zal deze wedstrijd een hopelijk succesvol seizoen 
afsluiten, op een gezellige, sportieve en leuke manier. 
Dus als je zin hebt, je kunt je al opgeven! Kijk voor meer 
info op de website van Jaarsveld: www.polsstokjaarsveld.nl  



 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 
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Polsstokverspringen in het buitenlands    
 
Ga je straks met wintersport en wil je je nieuwe vrienden 
vertellen over polsstokverspringen? Of komt je tante uit 
Canada op visite en weet ze nog niets over jouw favoriete 
sport? Of weet je tijdens de Engelse les niet hoe je moet 
vertellen op welke sport je zit? Polsstokverspringen krijgt 
internationaal veel aandacht, dus misschien staat er komend 
seizoen wel een Engelse filmploeg voor je neus. Wil je weten 
hoe polsstokverspringen over de grens genoemd wordt? 
Deze woordenlijst helpt je op weg. 
 
Nederlands:  Engels:   Duits: 
Polsstokverspringen Canal jumping   Stangweitspringen 
Polsstok  Leapingpole / pole  Pullstock/Padstock/Sprungstab 
Klimpaal   Climbing-pole   Kletterstange 
Schans  Platform   Schanze 
Jeugdschans  Platform for the youth  Jugendschanze 
Droogschans  Dry platform   Trockene Schanze 
Hars   Sticky spray   Harz 
Band   Innertube of a bicycle  Fahrradreifen 
Mik   Aim    Ausrichter 
Mikker   Aimer    Ausrichter 
Weiland  Grass-land   das Grasland / die Wiese 
Slootje   Ditch    kleine Gräben 
Slootjespringen Leaping over ditches  Grabenspringen 
Nat gaan  Falling into the water  naß springen 
 
Ga je naar Frankrijk? Probeer het dan eens met sauter du 
canal a la perche. In Spanje wordt polsstokverspringen saltar 
canal con una pértiga genoemd. In Zweden heet het 
stoflanghoppa.  
Wil je nog meer woorden weten of vind je het leuk om eens 
te helpen bij een Engelse, Japanse of Canadese filmopname? 
Neem dan contact op met de promotiecommissie via 
ilse.de.kruyf@pbholland.com. 
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Polsstokbond Holland 
op de Beursvloer in 

IJsselstein 
 

Op donderdag 7 oktober 
werd voor de derde keer een Beursvloer in IJsselstein 
georganiseerd door de stichting IJsselstein Betrokken. 
Stichtingen en verenigingen komen op de Beursvloer in 
contact met bedrijven die hun activiteiten willen 
ondersteunen. Er zijn verschillende vormen waarmee men 
elkaar kan helpen; middelen,  
menskracht en kennis.  
Er was door het bestuur gevraagd of 
de Polsstokbond Holland ook aan deze 
Beursvloer deel mocht nemen, want 
we zijn geen IJsselsteinse vereniging. 
Omdat de projectleider wist dat een 
aantal goede springers uit IJsselstein 
komen, was dat geen probleem en mochten we ons 
inschrijven.  
Jan Kooijman en ondergetekende zijn er naar toe gegaan 
met de nodige informatie over de Polsstokbond Holland en 
een beschrijving waarop mogelijke deals en tegenprestaties 

stonden vermeld. We hebben een 
paar mooie deals kunnen afsluiten 
met PNO Design (opmaken flyer en 
wedstrijdkalender) Slip Safe en Alfa 
Accountants en Adviseurs (bijdrage 
aan carbonstokken).  
Als tegenprestatie komen deze 
bedrijven met hun logo op onze                                                   

(foto‟s regiofotograaf)
    website en er komt nog een 

gezamenlijk sponsorbord op de stokkenwagen.  
Totaal werden er op de Beursvloer een recordaantal van 263 
deals afgesloten met een maatschappelijke tegenwaarde van 
meer dan 250.000 euro.  
 
 

Arja Helmes 
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Sportcongres Sportservice  
Zuid-Holland 

Nootdorp - Woensdag 3 november 
 

De route er naar toe 
Mijn 2e sportcongres, zullen er nu (meer) polsstokkers 
meegaan? Na het doorsturen van mijn uitnodiging naar alle 
clubs verstrijkt een poosje. P‟dam ziet het zitten en er 
spreken wat mensen af bij de Triangel. Carpoolen is handig, 
dus even bellen… “Kom maar naar de carpool in Oudewater” 
(of was het toch Waarder?) Na een minuut of 10 wachten 
komen Liesbeth en Rian. Jaco komt even later met een McD 
maaltijd voor Liesbeth. Multi-tasken, want de route moet ook 
worden gelezen. LIES-LIES is de weg nog even kwijt, maar 
gelukkig zijn we precies op tijd om onze naambadges op te 
halen en nog wat koekjes te kapen voor bij de koffie. Even 
later arriveren ook Kenneth en Arja. We worden ontvangen 
in een grote zaal, waar ongeveer 300 bezoekers zijn; 
sporters, verenigingsbestuurders, trainers, sportleraren, 
ambtenaren en nog wat anderen… 
 

Opening 
In de opening werd door meerdere hoge piefen gesproken; 
de voorzitter van Sportservice Zuid-Holland (Bart Volkerijk), 
de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland (Tonnie van 
de Vondervoort), woordvoerder NOC*NSF (Erik Lenselink) en 
woordvoerder “Olympisch Vuur” (André van Schaveren). Alle 
sprekers willen meer Nederlandse sporters, vooral in de 
breedte en niet persé in de top. Hiervoor hebben 
sportverenigingen en bonden een goed beleid en duidelijke 
doelstelling nodig. In de komende jaren moet een veel hoger 
percentage mensen sporten, vooral in de oudere 
leeftijdscategorieën valt nog veel winst te behalen. Het is ons 
duidelijk dat dit niet voor alle sporten een goede doelgroep is 
(neem polsstokverspringen… met je rollator van de schans). 
Op polsstokaccommodaties zijn natuurlijk wel andere 
mogelijkheden; zwemclub voor 55+ers, beachvolleybal, 
darten, dammen, zwieren op het ijs, etc.… 



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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Workshops 
Na de gezamenlijke opening volgen we workshops waar je 
voor kon opgeven. Kenneth kiest voor “Testen en Meten van 
Sporters”, de rest gaat voor “Loopscholing”. De workshop 
Loopscholing wordt geleid door Pelle Rietveld. Bij de meeste 
polsstokkers wel bekend, enkele jaren geleden is een 
groepje springers begonnen met atletiektraining bij Ilion in 
Zoetermeer, afgelopen zomer deed Pelle mee aan „Redbull 
Fierste Ljepper” en inmiddels heeft Jaco zijn 
seizoensvoorbereiding bij Ilion hervat. Pelle is tienkamper en 
een leuke verteller “maar dat terzijde”.  
 
Loopscholing 
Vanuit de geschiedenis is de mens een hardloper, maar door de jaren 
heen is dit gevoel minder geworden, we hoeven immers niet meer op 
dieren te jagen of te vluchten voor vleesetende dieren. De mens is 
niet gebouwd op eenzijdige belasting (denk aan RSI). Door veel 
verschillende (niet sportspecifieke/ niet polsstokgerelateerde) zaken 
te trainen bouw je een beter lichaam op en het is nog leuk ook. Wat 
dat betreft zijn polsstokverspringen en tienkampen (atletiek) 
geweldig! Het zijn beide zeer complexe sporten waar je veel 
vaardigheden voor moet hebben. Denk aan zaken als Coördinatie, 
Lenigheid, Uithoudingsvermogen, Snelheid en Kracht ”CLUSK”; van al 
deze zaken word je “beweegvaardig”, dit noemt men ook wel “Fysieke 
geletterdheid”. In veel sporten wordt getraind op techniek en tactiek, 
maar de conditie blijft achter op peil. Door betere training op conditie, 
heb je later minder kans op blessures. Turnen/ gym is een goede 
sport om je beweegvaardigheden op te bouwen in begin van je leven, 
maar het begint allemaal bij lopen… 
 
Basisvoorwaarden van hardlopen;  
 Rechte en stabiele romp (beweging= energieverlies) 
 Actieve knievoering. (mindere heupspieren = minder hoge knie, 

hogere knie= grotere stap) 
 Actieve voetplaatsing. (grondcontact = energieverlies; 

voetspieren, lopen op de bal van de voet) 
 Actieve armvoering.(ritme = voorwaartse impuls: borstspieren) 

(Coördinatie; naar voren gerichte armen, niet zijwaarts) 
 
Er zijn vele trainingsvormen van de looptechniek; denk aan 
knieheffen, hakken-billen en huppel-streksprong. De meeste 
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polsstoktrainers kennen het loop-ABC en gebruiken dit in de warming 
up. Hier krijgen we tijdens de super leuke PREZI presentatie (kijk op 
http://prezi.com/dnzg-imidfqi/presentatie-sportcongres-zuid-holland) 
ook nog wat filmpjes van te zien, die overigens op 
www.pellerietveld.nl te vinden zijn. 
 
Wil je het lichaam sterker maken (verbeteren beweegvaardigheid), 
dan zijn de volgende zaken belangrijk: 
 Rompstabiliteit (plankje van je lichaam maken op ellebogen en 

tenen) 
 Sprongkracht (bokkensprongen) 
 Algemene kracht (opdrukken, sit ups) 
 Voet/enkelstabiliteit (op 1 been “opdrukken”/squat) 
 Uithoudingsvermogen (20x klimpaal uitklimmen achter elkaar) 
 Lenigheid (uitsprong)  
 Balans (6m stok in zandbed uitklimmen) 
 Coördinatie (corrigeren in stok) 
Door steeds een zelfde warming up en een wisselende sportspecifieke 
training (liefst 2x per week) prikkel je het lichaam, het wordt dan 
uitgedaagd. Eenzijdige trainingen leiden tot daling van de effectiviteit. 
Liever een 3x goed uitgevoerde oefening, dan 10x verkeerd… De 
basis leg je al als peuter/ kleuter, maar als je er hard aan werkt, kan 
je je lichaam op latere leeftijd nog van alles bijleren. Jaco mag nog 
even een oefening voordoen; het zo lang mogelijk maken van je 
lichaam; op je tenen lopen met je armen gestrekt omhoog (valt nog 
best tegen hè ;-) …) 
 
Na deze workshop gauw een bakkie koffie en op naar de 
volgende. Tja, voor welke hadden we nou opgegeven? Dus 
verdelen over de workshops… maar, na een korte inleiding 
blijkt dat ik samen met Rian en Kenneth ben aangeland bij 
een workshop over de Olympische spelen van 2028… nou 
voorlopig zijn we nog geen Olympische sport, dus toch maar 
gauw verkassen… komen we weer bij Liesbeth terecht ;-)  
 
Na de eerste 5 minuten blijkt dat we hier toch beter op onze 
plaats zijn, deze workshop wordt geleid door Jan Minkhorst, 
werkzaam bij NOC*NSF en verantwoordelijk voor het 
programma van “Academie voor Sportkader“. Zelf squasht 
hij en is hij voorzitter van een voetbalclub met 1100 leden. 
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Voor elke sporter een competente trainer/ coach 
In Nederland hebben we te maken met de Kwalificatie Structuur 
Sport (KSS), dit houdt in dat er een 5-tal niveaus voor trainers en 
coaches bestaat die voor elke sport (met i.i.g. als uitzondering 
Polsstokverspringen) met een zelfde opleidingsstructuur. Een 
voetbaltrainer met niveau 3 heeft dezelfde lesstof doorlopen als een 
volleybaltrainer met niveau 3, men heeft alleen andere 
sportspecifieke opdrachten uitgevoerd. Een trainer in opleiding wordt 
begeleid door een praktijkbegeleider.  

 
Niveau 1: Assistent. 

Niveau 2: Begeleider. 
Niveau 3: Leider. 

Niveau 4: Specialist/coördinator. 
Niveau 5: Topsportcoach. 

 
Per niveau wordt in een document aangegeven wat de cursist moet 
leren. Dit gaat alleen om niet-sport-specifieke zaken. 
Een sportbond kan in een ander document aangeven wat er voor die 
sport aan leerstof bij komt. 
(NB Het trainersdiploma van de NFB is genormeerd op niveau 2.  
De NFB is bezig met het ontwikkelen van een opleiding op niveau 1). 
 
Voorbeeld Kwalificatieprofiel Sportleider (Niveau 3) 
1 Algemene informatie 
2 Typering kwalificatieprofiel 
3 Kernopgaven 
4 Kerntaken 
5 Beroepscompetenties  
6 Leercompetenties  
7 Burgerschapscompetenties 
 
Je kan trainer worden door: 
 een schoolopleiding te doen (bijv. CIOS/ALO),  
 een cursus via je sportbond (bijv. KNVB, NeVoBo, dit gaat via KSS 

niveau‟s) of 
 via een commerciële instelling (Fitnesscentra, zeilscholen).  
 
Op dit moment vallen de schoolopleidingen onder het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de opleidingen via de 
sportbonden onder het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Hierdoor hebben de opleidingen niet dezelfde waarde. Door 
alle organisaties te laten samenwerken ontstaan competente trainers  



 
 

GRIP OP VOER 
 
Met De Samenwerking als partner heeft u grip op voer. Met de adviezen van onze 
voorlichters brengt u het eigen ruwvoer tot meerwaarde. Tezamen met onze 
kwaliteitsvoeders komt u zo tot het beste bedrijfsresultaat. 
 
VoerderWaarde.nl 
De Samenwerking is een van de deelnemers aan dit project wat staat voor openheid 
van samenstelling voor de afnemer en garanties op de voerderwaarde. Al met al grip 
op voer. 
 
Nieuwsgierig geworden wat de Samenwerking voor u kan betekenen? Kijk eens op 
onze website www.desamenwerking.nl of bel voor meer informatie naar 0182-502344. 
 

SPECIALIST IN: 
 

DIERVOEDERS              
OPTIVOERMENGSELS 
RANTSOENBEREKENING        
BEMESTINGSADVIES 
MESTSTOFFEN   
RUWVOEDERS 
MELKQUOTUM 
MAÏS EN GRASZADEN 
PRODUCTIERECHTEN      
BEMESTINGSPLAN 
BEX-BEREKENING  
BEDRIJFSONTWIKKELING 

Communicatiemogelijkheden met uw producent, leverancier 
en vraagbaak: 
 
C.L.V. DE SAMENWERKING UA  -  PROVINCIALEWEG OOST 36  - 
POSTBUS 1  -  2850 AA  HAASTRECHT 
TEL( 0182) 502344  -  FAX (0182) 502827   
INFO@DESAMENWERKING.NL  -  WWW.DESAMENWERKING.NL 
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en coaches met dezelfde kwalificaties. De Academie voor Sportkader 
draagt zorg voor meer en beter sportkader doormiddel van het 
ondersteunen van sportbonden door het bundelen van innovatie, 
ontwikkeling van opleidingen, verzorgen van (bij-)scholingen en 
(internationale) kennisuitwisseling. De kracht van dit concept is dat 
het door, voor en met bonden wordt ontwikkeld, samenwerking staat 
centraal! Er wordt gewerkt aan gezamenlijke examens (proeven van 
bekwaamheid) voor alle bonden, Hiervoor is structurele 
samenwerking tussen Sportbonden en Onderwijs (ROC‟s en HBO‟s) 
nodig. Al eerder genoemd is het probleem van de verschillende 
ministeries. 
 
Een praktijkbegeleider begeleidt de trainers die in opleiding zijn 
tijdens hun stage bij de vereniging. Deze persoon is verantwoordelijk 
voor het ondersteunen van de cursist bij het geven van trainingen en 
instructies, het bespreken van uit te voeren praktijkopdrachten en 
advies over verbeterpunten (feedback, laten leren van fouten). Bij 
kleinere bonden, zoals bijvoorbeeld de Polsstokbond Holland zou deze 
persoon zich over meerdere verenigingen kunnen buigen, doordat de 
praktijkbegeleider zelf geen trainingen (meer) geeft. Andere naam 
voor deze functie zou trainingscoördinator kunnen zijn. Het is 
belangrijk dat een vereniging (of in ons geval de hele PBH) een visie 
heeft op opleiden, een bewuste keuze. Er moet een continue aanbod 
zijn van een periodiek terugkerend opleidingsaanbod. De academie 
voor sportkader is momenteel bezig met het maken van een toolkit 
met filmmateriaal om sportbonden te laten zien hoe belangrijk een 
goede leeromgeving voor een gekwalificeerde trainer is. Ook de 
sportservices van de provinciën bieden hulp bij het opzetten van een 
goede leeromgeving binnen sportbonden en verenigingen. 
 
Tot slot 
Na deze interessante avond vol informatie, drinken we met 
zijn allen nog even een frisje en bespreken de workshops. 
We zijn het er allemaal over eens dat we hier meer mee 
moeten doen als we als PBH/NFB/FLB verder willen. PBH zou 
graag meer kampioenen zien. Gezien de ontwikkelingen bij 
alle sporten om ons heen met meerdere trainers, coaches en 
zelfs psychiaters in teams (TVM, schaatsploeg o.a. Sven 
Kramer), zouden wij ons hier meer in moeten verdiepen. 
Trainers binnen onze sport werden tot op heden na de cursus 
niet meer begeleid, wij in Holland hebben nog het 
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trainersoverleg met alle trainers en het overleg met de 
trainers binnen je eigen club maar verder ook niet… Hier 
liggen veel kansen voor de PBH!  
 
Groeten, Carla 
 
NB: Voor degenen die geïnteresseerd zijn, onderstaande 
presentaties werden gegeven. 
 
Voor elke sporter een competente trainer-coach 
Loopscholing, principes uit de atletiek toegepast in andere 
sporten 
Sportverenigingen en school, een winnende combinatie! 
Gymlessen van kwaliteit 
Welke mogelijkheden biedt het Olympisch Plan 2028 aan 
verenigingen? 
Vrijwilligersmanagement 
De sociale sportvereniging op internet 
Ongevallen, een risico? 
Verbeteren van talentbegeleiding 
Visuele training 
Testen en meten van sporters 
 
De presentaties en diverse podcasts zijn te vinden op de 
website van Sportservice Zuid-Holland. 
www.sportservicezuidholland.nl/dossiers/sportcongres-zuid-
holland 
 
Ter informatie:  
Het beleidsplan 'De gestrekte uitsprong' van de PBH voor de 
periode 2010-2015 is te vinden via het kopje 'zoeken' op de 
website: 
 
http://www.pbholland.com/documenten/2010/rest/20100422_
Beleidsplan_PBH_De_gestrekte_uitsprong.pdf   
 
http://www.pbholland.com/documenten/2010/rest/20100422_P
resentatie_beleidsplan.pdf  
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Hoi ik ben Lucas van Eijk, 

 
Ik heb mee gedaan aan het jeugd NK, we gingen ‟s ochtends 
om 8 uur weg met de auto naar Friesland. Toen we  
daar aankwamen moesten we ons nummer ophalen. Daarna 
gingen we onze warming up doen. Toen moesten we ons 
opstellen op de schansen en werd er omstebeurt een 
polsstokclub opgenoemd. En als je bij de club lid was moest 
je je hand omhoog doen. Ik zit zelf bij polsstokclub Vlist. 
 
Na het opstellen moest eerst de jeugd tot negen jaar 
springen en daarna vanaf tien jaar. Ik sprong de 1ste keer 
9.14 en dat was de sprong waar ik mee won! Ik zat in de 
finale en daar moest ik nog een keer springen. Maar 
niemand sprong 
verder dan mij 
en toen heb ik 
gewonnen met 
9.14 toen was ik 
echt super blij!!! 
Toen iedereen 
had gesprongen 
werden alle 
prijzen 
uitgereikt.  
En we kwamen 
ook op het 
jeugdjournaal! 
 
Sportgroetjes 
van Lucas                        Lucas en Fabienne met krans en prijs 
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Hoi ik ben Fabienne 
 
Ik ben nu bijna tien jaar en mijn hobbys zijn tekenen, buiten 
spelen en computeren. Verder zit ik nog op de sport tennis. 
Ik ben begonnen met polsstokspringen omdat mijn vader, 
mijn opa mijn tante en mijn oom ook hebben gesprongen. Ik 
spring nu twee jaar en vind het erg leuk. 
Dit jaar was er voor het eerst een NK-Jeugd georganiseerd. 
Ik was dit jaar goed genoeg om er aan mee te mogen doen, 
dat vond ik toppie. Ik vond het dit jaar mega leuk om te 
springen, het jeugdkamp is een super leuk idee. Dit jaar was 
het soort nog wel eens lastig om in de prijzen te vallen. Dus 
complimenten voor de jeugd van dit jaar 
Ik mocht dit jaar meedoen met het NK jeugd dat vond ik erg 
leuk. Ik kreeg een dag vrij van school om daar te trainen 
voor het NK. De trainingen gingen erg goed en ik had al een 
lekker gevoel op de schans. Op 11 september 2010 mocht ik, 
na de opening door Aart en Rimmer van de splinter nieuwe 
schansen in IJlst, gelijk als eerste springen, ik zette de 
winnende afstand neer, 8.19cm. Niemand kwam er nog 
overheen, wel sprong ik nog 3 keer een afstand die verder 
was dan de tweede prijswinnaar. Ik vond het wel erg leuk 
dat ook Lucas de eerste prijs haalde, en nog wel met een 
nieuw record. Samen zijn we op de foto gegaan, en toen ik  
„s avonds met opa en oma thuis kwam was alles versierd, 
toen hebben we nog het jeugdjournaal gekeken en daarna 
met elkaar gegourmet. Aan het jeugdjournaal had ik           
„s morgens een interview gegeven, dat was ook heel erg 
leuk. Op school hebben we het jeugdjournaal ook nog 
bekeken, en ik heb getrakteerd en vrijdags erna, hebben we 
een leuke discoavond gehad bij mijn vriendin in de schuur, 
waar Wietse de muziek heeft gedaan met rook en 
discolampen. 
Wat heerlijk om een keer de kampioen te mogen zijn, op 
naar de volgende ronde in 2011..    
 
Fabienne Overbeek.  



 
 

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 
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Hallo lezers, 
 
Mijn naam is Bente en ik heb afgelopen jaar aan polsstok 
verspringen gedaan. 
Het was mijn eerste jaar, het jaar daarvoor was ik een aantal 
keer komen kijken. Aan het begin vond ik het nog erg lastig. 
Gelukkig ging het later beter. 
 

Toen ik wedstrijden mocht springen werd het pas echt leuk! 
Elke zaterdag vroeg ik of mijn vader of moeder me wilde 
brengen, ik sprong het ene na het andere pr! 
 

Mijn zusje Sterre en ik springen allebei ongeveer op 
hetzelfde niveau. Wij hadden tijdens de wedstrijden dus ook 
nog een soort wedstrijd met elkaar. Gelukkig was ik bijna 
altijd verder! In de zomervakantie zijn we een weekje op 
vakantie geweest zodat we lekker konden springen. 
 

Elke zaterdag en dinsdag stonden we weer met een 
nummertje op ons hand. Wie springt er dit keer verder?      
Ik of jij? 
Aan het einde van het jaar 
kreeg ik door dat er ook nog 
een hele grote beker is voor 
de meeste pr‟s. Daar ging ik 
toen helemaal voor, mijn 
zusje en ik liepen weer 
ongeveer gelijk op met pr‟s. 
Het was dus weer een strijd 
met elkaar!  
Uiteindelijk heb ik de strijd 
gewonnen, nu staat er een 
enorme wisselbeker boven 
op mijn kast!  
Volgend jaar ga ik weer 
springen en haal ik hopelijk 
mijn licentie. 
 

Groetjes Bente Meijerink. 
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Polsstokjeugdkamp 2010 
 
Wat je nodig 
hebt is een 
locatie, 
tenten, 
gezellige 
deelnemers, 
leiding met 
inzet en een 
goed humeur 
en …… MOOI 
WEER. De 
heer Willem 
Verweij vond 
het een eer 

dat wij van zijn camping gebruik wilden maken. Het was 
allemaal veel luxer dan verwacht. Een heel eigen veld met 
een uitzicht wat je zelden op een camping ziet. Een prachtig 
beach volleybalveld, trampolines, kano‟s, fitness apparaten 
en een echte polsstokschans. Van de Rabobank mochten we 
het springkussen lenen. Je moet het wel halen en 
wegbrengen, een mooi werkje voor Christiaan. Super dat we 
van Vlist en Linschoten de tenten mochten lenen. 
Op maandag hebben we met wat sterke vrouwen de daken 
van de tenten opgetild en de zijflappen erin gehangen. 
Eerder hadden we de daken van de tenten al opgezet. 
Gelukkig wist Gerwin hoe dat moest. Er waren 24 gezellige 
deelnemers die samen met Camila in de „slaaptent‟ sliepen. 
Wat hebben we allemaal gedaan: wortelhappen, 
pollepelrace, volleybal met scheidsrechter Marja, trampoline 
- en luchtkussenspringen. ‟s Avonds was er de polsstok 
training en wedstrijd streng geregisseerd door het zeer 
talentvolle duo, Corné en Niels. Niet iedereen haalde de 
overkant, het water was best breed. De wedstrijd is 
gewonnen door Eline. Zij kreeg de volgende dag van de heer 
Willem Verweij een mooie prijs. Toen het helemaal donker 
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was werden de zaklampen opgeborgen en de veiligheids-
hesjes opgezocht want er stond een ware vossenjacht op het 
programma. De vossen hadden er heel veel werk van 
gemaakt. Het was een geweldig team: Gerwin, Peter, Floris, 
Sebastiaan en Kenneth. Gelukkig wisten de leiders Camila, 
Florina, Sofie, Jessica, Corné en Niels jullie weer veilig op de 
camping terug te brengen. Het was allemaal heel spannend 
vooral als je het laatste stuk achterin de bus van Sebastiaan 
naar de camping mag. Terug op de camping nog even 
gezellig nagepraat en gegeten. De vossen en Niels en Corné 
worden uitgezwaaid want zij moeten weer vroeg naar hun 
werk. Camila, Jessica, Florina en Sofie blijven slapen. De 
groep buiten wordt steeds kleiner en de slaapzakken raken 
gevuld. Het leek allemaal heel rustig tot 2 personen met een 
bolderwagen en zaklamp rond de slaaptent sluipen …. 
Uiteindelijk werd het toch stil en hebben we een paar uurtjes 
geslapen …… De ochtend viel niet mee maar de gymnastiek 
op muziek van Jessica bracht daar verandering in. Jullie 
waren weer helemaal los en klaar om te gaan kanoën. Het 
was prachtig weer dus werd er ook gezwommen. Jammer, 
jammer maar het was al weer tijd om op te ruimen. Wij 
vonden het super. 
Hou de PBH site in de gaten want daar komen binnenkort de 
foto’s. 
 
Groetjes 
 
Harriet en 
Janny 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

= 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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Prijzen jeugdklassement 
 

 Na de laatste klassementswedstrijd (jeugd en ouders) 
werden de klassementsprijzen en de verste-op-leeftijd 
prijzen uitgereikt aan de springers die deelnemen aan de 
jeugdwedstrijden. 

Deze laatste wedstrijd was dit jaar heel spannend, want een 
aantal springers zaten dicht op elkaar, er veranderde nog 
van alles in het klassement en ook werden er nog door maar 
liefst 14 springers een nieuw pr gesprongen. 

De prijzen voor de springers die het verste hebben 
gesprongen in zijn of haar leeftijdscategorie waren 
beschikbaar gesteld door Bakkerij de Keizerskroon uit Lopik. 

De jongste winnaar van deze prijs wist ook deze avond zijn 
pr nog flink te overtreffen, met een verbetering van ruim 40 
cm sprong Reinier Overbeek bij de 8-jarigen naar een nieuw 
pr van 8.24m. Bij de 9-jarigen stond Lucas van Eijk 
bovenaan met een pr van 8.63, die hij deze wedstrijd ook 
nog een keer evenaarde. Daniel Cluistra sprong begin 

augustus bij de 
10-jarigen al de 
winnende afstand 
van 9.03m. Ook 
Matthieu van 
Vuuren sprong de 
verste afstand van 
alle 11-jarigen in 
deze laatste 
wedstrijd. Hij 

haalde een nieuw pr van 8.58m. Reinier Rietveld verbeterde 
ook tijdens deze wedstrijd zijn persoonlijk record met bijna 
een meter naar 9.03m, haalde daarmee 2 andere springers 
in en ging naar huis met de prijs van de verste afstand van 
alle 12-jarigen. De 13-jarige Bertram Hutten had een afstand 
van 8.36m neergezet op de jeugdschans, genoeg om de 
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beker mee naar huis te mogen nemen. Inmiddels heeft 
Bertram al een pr van 12.60m, omdat hij tijdens het seizoen 
was gepromoveerd naar de grote schans.            
Het klassement veranderde nog tijdens deze laatste 
wedstrijd. Vijfde werd Gerwin Kastelein met een totale 
afstand van 57.24m. Met net een paar centimeter meer werd 
Daniel Cluistra vierde met een totale afstand van 57.28m. 
Fabiënne Overbeek steeg dankzij een nieuw pr tijdens deze 
wedstrijd van de zesde naar de derde plaats in het 
klassement met 57.54m. Wijnan van Ingen stond aan het 
begin van de avond nog bovenaan met een nieuw 
klassementsrecord van 58.99m. Door zijn prachtige sprong 
van 8.63m werd 
Lucas van Eijk met 
59.01m uiteindelijk 
eerste met een 
verschil van slechts 
2 cm en ook kwam 
daarmee het 
klassementsrecord  
in zijn handen.  

 
De grote wisselbeker voor de meeste verbeteringen van zijn 
of haar persoonlijk record ging naar Bente Meijerink. Ze 
verbeterde in totaal 7 keer haar pr, met een totale 
verbetering van 1.97m.  
 
NB Als je nu op de website kijkt, dan zijn er inmiddels 3 
springers die al 8 keer hun pr hebben verbeterd, maar die 
zijn verbeterd tijdens de koppelwedstrijd. 
 
In 2010 hebben 70 verschillende springers meegedaan met 
de jeugdwedstrijden. De helft van deze springers heeft het  
klassement vol gesprongen en in totaal is er 180 keer een  
pr gesprongen. 
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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  
 
 

 
Raadsels, moppen en nog meer???  

 
We willen deze jeugdhoek voor de springers  

van de jeugdschans en de jongste springers van  
de grote schans graag door de jeugdleden laten opvullen. 

Dan wordt deze nóg leuker en wordt  
het een clubblad voor en door alle leden. 

 
Hierbij een oproep voor deze groep springers,  
of kinderen van degene die deze Polshoogte in  

de mailbox of brievenbus krijgen: 
 

Hebben jullie nog iets leuks te vertellen, een goeie (nette) 
mop, een wist-je-datje of iets anders waarvan je denkt dat 
het leuk is om in de Polshoogte te plaatsen, geef het door 
aan de redaktie, die voorin de Polshoogte staat vermeld. 

 
We hopen dat er voor de volgende Polshoogte  

van maart 2011 veel leuke dingen worden ingeleverd. 
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Kleurplaat 
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