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Informatie over de Polsstokbond Holland                    tel nr 0346-240211 

Secretariaat Purperreiger 11  -  3628 CE  Kockengen 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland  Lopik  

Websites www.pbholland.com www.zelffierljeppen.nl 

Bestuur Polsstokbond Holland  
Voorzitter  Jan Kooijman 0348-553006 

Secretaris, website Pieter Hielema 0346-240211 

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 

Lid, promotiezaken  Douwe Boersma 06-52618617 

Lid, jeugdzaken Leo Roskam 0348-551572 

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 

Nieuwe verenigingen 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 
 

Na een lange winterslaap, met diverse vergaderingen en 

besluiten staan we weer aan het begin van het nieuwe 
seizoen. Op woensdag 23 maart wordt de Algemene 

Ledenvergadering georganiseerd en daar worden de 
besluiten en nieuwtjes voor het nieuwe seizoen meegedeeld.  

Deze besluiten, schansindelingen etc. staan in de 
eerstvolgende Polshoogte. Om iedereen „op de hoogte‟ te 

brengen van alle wijzigingen, krijgt iedereen een papieren 
versie van de Polshoogte van mei.   
 

Afgelopen seizoen hadden we een jubileumjaar met een 
prachtig gala ter afsluiting, waarin we een nieuwe voorzitter, 

ereleden en leden van verdienste mochten verwelkomen. 
Komend seizoen begint ook goed, want we hebben een week 

voor de seizoensopening een echt polsstokhuwelijk en we 
eindigen met het Groene Hart Nederlands Kampioenschap in 

Linschoten en het 2e jeugd NK in IJlst. Volop redenen om zin 
te krijgen in het nieuwe seizoen. De definitieve 

wedstrijdkalender staat op de achterzijde van deze 
Polshoogte. We hopen jullie weer te ontmoeten op de ALV of 

bij de wedstrijden. 
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 21 april 2011 

De volgende editie komt uit: begin mei 2011 
Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 

mailto:arja.helmes@pbholland.com


  

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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Van het bestuur 
 

Jubileumjaar 
We hebben een fantastisch jaar achter  

de rug! Mooie wedstrijden, leuke 
jubileumactiviteiten, een Nederlands Kampioen en als 

afsluiting een stemmig aangekleed gala. Waarbij opviel dat 
alle springers, vrijwilligers, familie en vrienden zeer 

smaakvol gekleed waren. Bij sommigen had ik moeite om ze 
te herkennen zonder de sportkleding, maar het was 

bijzonder chic. En leuk om met elkaar zoveel applaus 
momenten mee te maken voor al die toppers die we op het 

podium mochten huldigen!  
  

Kansen 
Een nieuw jaar biedt weer nieuwe kansen met nieuwe 

doelstellingen en nieuwe voornemens. Hopelijk is die 
vervelende blessure van vorig jaar verdwenen, dit jaar ga ik 

wel op tijd beginnen met trainen, zou ik deze zomer dan wel 
kampioen kunnen worden, ik zou heel blij zijn als ik mijn 

persoonlijk record kan verbeteren. Kortom, we zitten nog in 
winterslaap, maar dromen al van het nieuwe seizoen en zien 

onszelf al boven in de pols zitten, klaar voor de uitsprong. Of 
we zien onszelf alweer in het zandbed of publiek staan, in 

het zonnetje, tussen al die andere aardige mensen om met 
zijn allen weer een leuke wedstrijd te beleven. De winter 

duurde lang, maar de lente komt eraan, de laatste kilo's 
moeten er nog even af en dan begint het schaven aan vorm 

en techniek alweer met de binnen- en buitentraining.  
  

Opening 
Vorig jaar hadden we de seizoensopening met Jan Ykema, 

die uit de grond van zijn hart vertelde dat zijn 'fierljep'jaren 
de gelukkigste jaren van zijn leven waren. We kunnen ons er 

iets bij voorstellen... Maar het leverde veel positieve reacties 
op, onderwerpen om over na te denken (geloof in jezelf, 

wedstrijd naar je hand zetten) en het leverde in de eerste 
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twee weken een recordaantal persoonlijke records! Heeft 
zo'n presentatie dan invloed? Ja, kennelijk wel! Je wordt aan 

het denken gezet, gaat je meer focussen op training en 
wedstrijd en je gaat intensiever van de sport genieten. Dit 

jaar willen we dus weer van de seizoensopening een mooie 
gezamenlijke belevenis maken en we hebben een knaller. 

Meervoudig Kampioen, langdurig Fries Recordhouder en 
gekozen tot Grootste Ljepper in Friesland Gerhard Vlieger 

gaat ons een presentatie te geven. Hoe hij met het springen 
in aanraking kwam, hoe hij het trainen en de wedstrijden 

beleefde, het leven als kampioen. Maar hij staat ook stil bij 
zijn periode na het springen waarbij hij zocht naar een juiste 

invulling van zijn leven. Zet vrijdag 20 mei in de Triangel 
alvast in je agenda! 

  
Veel succes, maar vooral heel veel plezier!! 

 
Namens het bestuur 

Douwe Boersma 
 

 
 

 
Vergaderagenda PBH 2011 

 

De vergaderagenda van het HB staat op de 
kalender die op de website staat.  

 
Alle vergaderingen staan hierop lichtgrijs gearceerd.  

 
Mocht u/jij iets in willen brengen op een vergadering, dan 

kan de eerstvolgende vergadering op deze kalender worden 
opgezocht. 



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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Kockengen, 26 februari 2011  
 

 
Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 

 
Het PBH-bestuur nodigt u/jou hierbij uit voor de 

Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering). 
Deze wordt gehouden op 

woensdag 23 maart 2011 
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. Voor een snelle voortgang van de vergadering 
verzoeken wij u/ jij om tijdens de rondvraag  alleen zaken die 

tijdens deze vergadering besproken zijn en die verduidelijking 
behoeven te benoemen. 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering 
23 maart 2011, aanvang 19.30 uur 

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
a. Mogelijkheid verenigingen om gebruik te maken van bus 

en polsstokken na tekenen gebruikersovereenkomst. 
 

3.  Notulen 23 maart 2010* 
 

4. Jaarverslag 2010 (zie vanaf pagina 17 in deze Polshoogte) 

 
5. Financiële zaken 

a. Jaarrekening 2010 
b. Begroting 2011 

c. Contributie 2011 en 2012 
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i. Contributie 2011 is al vastgesteld op ALV 2010 
ii.Contributie 2012: Voorstel bestuur om contributie   

gelijk te houden 
 

 2011 2012 

Springers jeugdschans (zonder licentie grote schans) € 12,50 € 12,50 

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

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

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

 
6. Kascontrolecommissie 

a. Verslag kascontrolecommissie 2010 
b. Benoeming kascontrolecommissie 2011  

 
7. Nieuws van en voor de verenigingen/commissies 

 
8. Bestuursverkiezing 

a. Aftredend en herkiesbaar is Douwe Boersma  
  

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter Jan 
Kooijman of de secretaris Pieter Hielema tot uiterlijk één uur 

voor aanvang van de vergadering 
 

9. Toelichting besluiten 
a. Statuten ** 

b. Jeugdwedstrijden 
c. De rest 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting / Pauze 

 
12. Programma na de pauze  

 
* De verwijzing naar de notulen van 23 maart 2010 wordt op 

de website geplaatst. 
** De concept statuten zijn op te vragen bij de secretaris 

Pieter Hielema. 



WWW.SNUISTERIJE.NL 
   KERKSTRAAT 26       IJSSELSTEIN                                   

030-6871199 

 

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 
 

 

   

 

 

Stap eens binnen bij 

De Snuisterije. 
De merken die wij 

voeren zijn o.a.: HABA, 

LILLIFEE,SCHLEICH, 

KAPLA,DUSHI en een  

groot assortiment  

HOUTEN SPEELGOED. 
 

Wij doen ook aan verjaardagsmandjes.  

De jarige kiest zelf zijn cadeautjes uit en legt 

 deze in zijn mand. Familie en vriendjes kiezen 

daaruit een passend cadeau. Zo heeft u dus 

 altijd een cadeau wat de jarige heel graag  

wilt hebben en wat past bij uw budget! 
 

Bezoek ook eens onze webshop!  

 

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 

 

Op zoek naar een leuk kindercadeau? 

http://www.dewitcomputers.nl/
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Terugblik 50 jaar polsstokverspringen in Holland 
 

Toen ik in de loop van 2008 gevraagd werd om als “oudje” 
mee te denken in de jubileumcommissie over een expositie 

over 50 jaar polsstokverspringen in Holland heb ik op een 
regenachtige zondagmiddag mijn plakboeken onder het stof 

vandaan gehaald en ben wat gaan bladeren in die vergeelde 
krantenknipsels uit de Schoonhovense Krant en de Goudsche 

Courant. Het werd me al gauw duidelijk dat ik maar ja moest 
zeggen op dat verzoek om hulp, want als je een kwartiertje 

aan het bladeren bent, begin je heel nostalgisch te worden.  
 

De jubileumcommissie brainstormde dat het een lieve lust 
was en had al een flinke lijst met activiteiten bedacht die 

gedurende het jubileumjaar 2010 gestalte moesten krijgen. 
Het op papier zetten is 1 maar het in praktijk brengen is 2. 

Dus werd er geschrapt en weer iets nieuws verzonnen totdat 
de jubileumagenda gereed was en er hard gewerkt kon 

worden aan de uitvoering.  
 

Zo werd het 16 januari 2010 en was de Nieuwjaarsreceptie 
in Polsbroekerdam een feit. Alleen de Nieuwjaarsduik en –

sprong, die moest worden afgelast. IJs en sneeuw zorgden er 
voor dat polsstokverspringen ook in dit jubileumjaar een 

zomersport bleef. Maar de hutspot smaakte heel goed.  
 

Dat polsstokspringers ook goede toneelspelers zijn, bewezen 
ze eind maart met 2 prachtige uitvoeringen van het stuk 

“Wanneer trouw je nou met mijn vrouw” in “In „t Witte 
Paard” in Cabauw.  

 
In dit jubileumjaar werd er ook nog een nieuwe 

accommodatie geopend en wel in Madurodam. In juni is een 
delegatie van Polsstokbond Holland aanwezig geweest bij de 

onthulling van de Hollandse fierljepper.  
Bij een jubileum hoort een terugblik van de afgelopen 50 

jaar en dat werd de rondreizende expositie. Liesbeth de With 
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was de aanjager van dit project en had al snel in haar hoofd 
hoe die er uit moest zien. 50 jaar zouden 50 panelen gaan 

worden, maar ja om in chronologische volgorde op ieder 
paneel uitslagen van 50 jaar polsstokverspringen te plakken 

is ook niet zo erg opwindend. Het zouden minstens 25 
panelen Aart de With worden. Nee het werden 40 panelen en 

10 zuilen waarop één moment zou worden vastgelegd.  
Na veel timmerwerk, scannen, lamineren, plakken, 

verzamelen van attributen werd op 9 april in de Vlisterstee in 
Vlist de expositie geopend door Teus Vlot, winnaar van de 1e 

wedstrijd in Bergambacht op 3 september 1960.  
Na deze opening begon de expositie een rondreis door de 

streek en werd door honderden belangstellenden bekeken.  
 

Ook op de jubileumwedstrijd in Linschoten op 7 augustus 
was het heel gezellig op de expositie en hoorde je nogal 

eens: O, ja….. Op deze dag werd ook de jubileumglossy ten 
doop gehouden, alle 50 momenten op papier. Een leuk 

aandenken aan een bijzonder jaar. Helaas was de regen die 
dag een grote spelbreker op dit prima georganiseerde 

evenement. Afdeling Linschoten had er alles aan gedaan om 
er een feest van te maken, maar sportief gezien viel het 

letterlijk in het water.  
 

Het jeugdkamp op de camping bij good-old Willem Verwey in 
Linschoten was voor de jongere springers een succes en ook 

de koppelwedstrijd in Jaarsveld is voor herhaling vatbaar.  
 

En tenslotte de gala-avond op 11 december in Het witte 
paard in Cabauw, prima georganiseerd door de 

galacommissie. In een prachtig versierde zaal werd het 
jubileumjaar afgesloten met de bekendmaking van “Het 

moment van 50 jaar polsstokverspringen in Holland”: De 
19.40 m. van Aart de With. Een moment waar Polsstokbond 

Holland trots op mag zijn.  
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Voor mij en Nora de Jong had deze avond nog een 
verrassing in petto, benoeming tot erelid van Polsstokbond 

Holland. Het was een eer om op deze avond in het 
jubileumjaar dit te mogen ontvangen.                                               

Iedereen die aan dit jubileumjaar op welke manier heeft 
bijgedragen: BEDANKT.     

 
Klaas de Wit, Vlist 

 
 

 
 

Op 16 december 2011 ontvingen we het bericht dat  

 
Dirk van Schaik  

 
oud bestuurslid en erelid van Polsbroekerdam  

op 82-jarige leeftijd is overleden.  
 

Als we aan Dirk denken, dan denken we gelijk  
aan zijn oranje VW bus en het feit dat hij jarenlang  

een trouw vrijwilliger en wedstrijdleider is geweest. 
 

We wensen zijn vrouw Corrie, kinderen en kleinkinderen  
veel sterkte met dit verlies  
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

 

Beste mensen, 
 

Ja zo begon Wilco in de vorige Polshoogte zijn bijdrage en 

eindigde met mijn naam. Daar zit je dan, je moet wat 
schrijven voor de Polshoogte. Nou gebied de eerlijkheid mij 

te zeggen dat het mij nauwelijks of geen moeite kost iets te 
schrijven of een speech te houden, er is maar één gevaar, 

laat het niet te lang worden. 
 

Als jullie dit lezen ben ik net, na 33 jaar, 

gestopt als voorzitter van het mannenkoor 
ZANGLUST te Linschoten. Voor mij reden 

een foto hier te plaatsen in koorkleding 
want 33 jaar heeft natuurlijk wel een 

enorme impact.  
 

Voor degene die mij nog niet zo goed 

kennen een kleine tip van een grote 
sluier. Ik ben Cees van Ee, tegenwoordig al weer 3 jaar 

woonachtig in Montfoort na ruim 30 jaar in Linschoten 
verpoosd te hebben.  

Samen met Pieta, waar ik 34 jaar mee getrouwd ben hebben 
we 3 jongens, Ariën (33), Wilco (31) en Peter (26) en ja 2 

kleinkinderen waar we net zo trots op zijn als dat Wilco dat 
is. Ik heb een ruime 40 dienstjaren als gemeenteambtenaar 

en ben ook al meer dan 40 jaar bezig met vrijwilligerswerk, 
verenigingsleven en noem maar op. 
 

Waarom nu polsstokverspringen? Nou eigenlijk is dit mijn 2e 
“leven” bij de polsstok of misschien zelfs wel m‟n 3e.  

Als verantwoordelijk ambtenaar heb ik destijds een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de 

accommodatie in Linschoten, samen met de toenmalige 
wethouder Kees Vendrig en polsstokclub voorzitter Willem 

Verweij.  
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Later, half 90-er jaren, was ik regelmatig aan het mikken 
voor, om maar wat namen te noemen: Aart, Tino, Ronald, 

Ton, Eelco, Bert en Herman of Flora, Miranda, Marja, 
Maartje, Margriet of Eric, Martijn en Werner maar ook 

Remco, Ariën, Wilco en Pieter. Het polsstokverspringen 
speelt dus eigenlijk al wel heel lang een rol bij mij. 

In 2008 ben ik weer eens wat fanatieker wedstrijden gaan 
bezoeken en heb toen vastgesteld: als we allemaal met 

elkaar Jaco kampioen willen laten worden moet er iemand 
opstaan om een deel van zijn bestuurlijke taken van hem 

over te nemen. Nou dat was niet tegen dovenmansoren 
gezegd en zo ben ik nu 2 jaar geleden bij de polsstokclub 

Linschoten in het bestuur terecht gekomen.   
Ik heb wel sterk de neiging dat als je iets doet je het ook zo 

goed mogelijk moet proberen te doen. Voor mij betekent dat 
zoveel mogelijk wedstrijden bij wonen maar ook trainings-

avonden, wintertraining en zo mogelijk nevenactiviteiten. 
Op dit moment ben ik me heel erg aan het focussen om 

straks eind augustus een perfect Groene Hart NK Polsstok-
verspringen te Linschoten neer te zetten. Ik ben bereid daar 

dan ook zo ongeveer alles voor aan de kant te zetten maar 
verwacht wel dat ook anderen die zelfde drive hebben.  

Hoewel ik het over het algemeen erg gezellig vind bij b.v. de 
wedstrijden, waar dan ook, heb ik wel met enige regelmaat 

mezelf afgevraagd of er wel voldoende mensen zijn met 
voldoende drive om alles naar behoren te laten functioneren. 

Ik zou dan ook willen eindigen met een oproep aan oud 
springers, ouders of zo maar vrijwilligers om je voor 100% in 

te willen zen voor het verder ontwikkelen en uitbouwen van 
die geweldige polsstokverspring sport. Laat de springers 

zoveel als mogelijk is zich bezig kunnen houden met 
springen dan wet ik zeker dat we met elkaar binnen 5 jaar 

minstens op een zelfde niveau kunnen zijn als in Friesland! 
Omdat de pen volgens mij al geruime tijd in het Linschotense 

rond schuift zou ik hem nu echt een flink eind willen 
opschuiven. Wat denk jij ervan Erwin van Duin??  

Cees van Ee 
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Commentaar 
 

Een wedstrijd zonder commentaar, we kunnen het ons bijna 
niet indenken. 

Bij elke wedstrijd, maar ook bij elke demonstratie op locatie 
wordt er commentaar gegeven. 

Hoewel commentaar? Is het commentaar of is het verbale 
ondersteuning van de wedstrijd? 

Het woord commentaar heeft op mij een negatieve klank, 
commentaar is mijns inziens vertellen wat er verkeerd is aan 

een gebeurtenis, of een mening etc.  
Wat er bij de wedstrijden gebeurt is het inlichten van het 

publiek, maar ook de springers en het uitleggen van de 
toegepaste regels aan het publiek. Ook wat achtergrond 

informatie over de springers en ja daar komt-ie het 
becommentariëren van de sprongen hoort bij de taken van 

commentator. 
Je kunt nu gaan discussiëren over het belangrijkste 

onderdeel, maar daar ga ik mij niet aan wagen omdat dit 
heel persoonlijk is en elk onderdeel even relevant is. 

Het „commentaar‟ wat wij geven is vaak bedoeld voor de 
leek, de toerist en voor de beginnend volgers ( waarvan we 

hopen dat het vaste gasten worden). Toegepaste regels 
worden uitgelegd, zoals bijv. de stoplichten, en evt. 

diskwalificaties, nameten etc.  
Een geoefend volger of springer weet dit natuurlijk allang. 

Ook wat betreft de achtergrondinformatie over de springers 
zijn jullie veel beter en sneller op de hoogte dan wij 

commentatoren, sommige ontwikkelingen zijn ook gewoon 
niet te volgen zo snel als deze soms gaan. En ook het 

becommentariëren van de springers is eigenlijk bedoeld voor 
het publiek, een springer heeft vaak een (schans) begeleider 

of trainer die de springer daarin veel beter kan ondersteunen 
dan wij dat kunnen.  

Het publiek heeft er niet zoveel aan als we zeggen dat de 
springer 50 cm te vroeg uitkwam met z‟n aanloop, en dat 

een springer nog wel een slag meer had kunnen doen, of 
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„agressiever‟ in de stok had kunnen zitten. Juist voor het 
publiek geef je wel aan waar het in zit dat springer A verder 

springt dan springer B maar dat doe je dan in algemene 
termen. Zoals bijv. springer A hersteld zich met goed 

klimwerk na een matige aanloop, of bijv. Springer B moet 
het van zijn aanloop hebben omdat het klimmen nog wat te 

wensen overlaat. Natuurlijk kijken wij ook naar wie er 
springt en zijn we misschien kritischer naar een topspringer 

dan naar de nummer 13 in het klassement. 
Let wel: het commentaar is nooit persoonlijk bedoeld!! Het 

kan soms zo overkomen maar ons commentaar is altijd 
opbouwend en ondersteunend bedoeld! Het hoeft niet zo te 

zijn dat als wij zeggen dat de klimtechniek matig is, je daar 
volop op moet gaan trainen!! Je trainingsarbeid bepaal jezelf 

in samenspraak met je trainer. 
Het is niet zo dat je als springer of geoefend volger niet naar 

het commentaar hoeft te luisteren, want het commentaar 
dient ook als mededelingenbord qua wedstrijdverloop, denk 

hierbij aan regenonderbrekingen, het invallen van de 
duisternis, het nameten van records en het afroepen van de 

finalisten etc. 
Vergeet niet dat je als commentator de hele wedstrijd, moet 

„volpraten‟ met zoveel mogelijk zinnige informatie, je 
eigenlijk alle afstanden wilt omroepen (dat is ook je taak) en 

ook de actuele standen (wie zit er virtueel in de finale) en 
toch ook nog entertainend bezig wilt zijn. 

Al met al een behoorlijk volle agenda tijdens de wedstrijd, 
een kwestie van concentratie en samenspel met de invoerder 

van de afstanden in de computer. 
Hierdoor is het van belang dat de mensen in de bus zo min 

mogelijk gestoord worden, vandaar dat de laatste jaren de 
wedstrijdformulieren/boekjes niet meer in de bus liggen 

maar bij de koffietafel cq. Kantine, maar we willen jullie ook 
vragen om je eigen standen bij te houden en niet in de bus 

je stand te komen bekijken op de computer! Mocht je dat 
lastig vinden neem dan je eigen laptop mee met dongel of 

hoe dat dan ook heet en kijk op je eigen laptop!  
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Ook hele belangrijke mededelingen zoals blessures, of 
andere afzeggingen, doe je niet zelf in de bus, maar meld je 

bij de wedstrijdleider(s) van dienst en zij zullen dit dan 
communiceren met de mensen in de bus. 

Ook mededelingen vanuit de organiserende vereniging lopen 
het beste als er één persoon (meest makkelijk: de 

contactpersoon) dit doet. 
Wij gaan ook dit jaar weer proberen 

de wedstrijden van zulk objectief en 
relevant mogelijk commentaar te 

voorzien, en met de bovenstaande 
verzoeken zal dit zeker goed gaan 

komen. 
Mochten jullie denken dat jullie het 

zelf ook kunnen, misschien wel 
beter, meld je dan aan bij je eigen 

vereniging want naar goede 
commentatoren zijn we altijd op 

zoek!!! 
 

Naar eigen ervaringen en op eigen  
  titel geschreven: Eelco Tigchelaar 

 

 

Red Bull 

Red Bull Fierste Ljepper krijgt 
wegens groot succes een vervolg. 

De datum staat vast: 25 juni 2011 

Plaats: nog niet bekend 

Waarschijnlijk komen er vooraf 
kwalificatiewedstrijden, houd de website in de gaten en zorg 
dat je er bij bent op 25 juni a.s.  



 

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 

 

 

     
   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                                                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 Rabobank 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 

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

 

www.klaphek5.nl 

mailto:info@hovenier-eikelenboom.nl
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Genomineerd Talent van het Jaar 

Hoi, ik ben Fabiënne Booij, 15 jaar en woon in Benschop. 

Ik zit sinds ongeveer 1,5 jaar bij de vereniging 
Polsbroekerdam. 

Aan het einde van het eerste seizoen mocht ik naar de grote 
schans, dat was natuurlijk super leuk! 

Toen werd ik genomineerd voor Polsstokker van de Dam, 
maar toen was ik het niet geworden. 

Afgelopen seizoen mocht 
ik al snel naar de 

Topklasse, ook dat vond 
ik super leuk. 

Maar toen ik een brief 
kreeg dat ik was 

genomineerd voor Talent 
van het Jaar stond ik wel 

even raar te kijken, maar 
blij dat was ik zeker! 

Ook dit keer was ik het 
niet geworden, maar dat 

maakte voor mij niet uit! 
Het gala was super en dat 

ik genomineerd was, was 
voor mij al genoeg! 

Ik hoop dit jaar mijn 
klassement vol te 

springen met 14 en 
misschien wel een 15 

meter sprong?? 

Verder hoop ik gewoon dat dit weer een super gezellig en 
sportief seizoen wordt :D 

 

Groetjes van Fabiënne xxx  
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Jaarverslag PBH 2010 

 
Het jaar 2010 is een jubileumjaar.  
We vieren het hele jaar dat er 50 jaar 

polsstokverspringen in Holland is. We beginnen op 16 januari 
met een nieuwjaarsfeest met stamppotbuffet. Het geplande 

nieuwjaarsspringen gaat niet door vanwege de winterse 
temperatuur. In januari begint ook weer de wintertraining in 

Sporthal Snellerpoort te Woerden.  
 
Er zijn ook verdrietige gebeurtenissen. Op 21 februari overlijdt 

Cecilia Segami, Ze heeft de uitstraling van het 
polsstokverspringen professionaliteit en plezier meegegeven, 

van het ontwerp van de website tot de Jeppie-shirts. Op 10 mei 
overlijdt ons erelid Jaap Cluistra, mede oprichter van vereniging 

Polsbroekerdam. Hij is lange tijd voorzitter geweest van deze 
vereniging en heeft ervoor gezorgd dat Polsbroekerdam in 1989 

weer een accommodatie kreeg. Hij was tot op hoge leeftijd 
betrokken bij onze sport. Op 16 december ontvangen we het 
bericht dat Dirk van Schaik, oud bestuurslid en erelid van 

Polsbroekerdam op 82-jarige leeftijd is overleden. Als we aan 
Dirk denken, dan denken we gelijk aan zijn oranje VW bus en 

het feit dat hij jarenlang een trouw vrijwilliger en 
wedstrijdleider is geweest. 

Op 17 maart is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens 
deze vergadering geeft het bestuur een toelichting op de 
oprichting van de Springersraad, het Red Bull event op 24 juli 

en na de vergadering is er een presentatie van het nieuwe 
beleidsplan. Het doel is om meer accommodaties te krijgen en 
meer of betere faciliteiten voor topspringers. Ook komt er voor 

de eerste keer een Nederlands Studentenkampioenschap. Het 
contributievoorstel voor 2010 en 2011 wordt goedgekeurd. De 

kascontrolecommissie keurt de boekhouding goed. Arja Helmes 
en Bertjan van Vliet worden herkozen als bestuurslid. De 

afgelopen winter is er een nieuwe manier gevonden om tijdig 
diverse zaken te verbeteren en een breed gedragen besluit te 

nemen. Alle opmerkingen worden snel na het seizoen 
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geïnventariseerd en na het bespreken hiervan komt er een 
voorstel. Dit wordt gecommuniceerd en afhankelijk van de 
reacties, wordt het voorstel een besluit of wordt het voorstel 

aangepast. Enkele punten uit het nieuwe wedstrijdreglement 
worden ter stemming gebracht en goedgekeurd. Het bestuur 

gaat voor het seizoen een straffenlijst maken. Een aantal leden 
heeft moeite met de digitale verspreiding van de Polshoogte. In 

2010 zijn ook strakke tenues toegestaan. 

Op 26 en 27 maart is de volgende jubileumactiviteit, nl. een 
toneeluitvoering in Cabauw. Op 9 april is de opening van de 

jubileumexpositie, die daarna op diverse plaatsen te 
bewonderen zal zijn. Op deze expositie worden 50 momenten 
uitgelicht over 50 jaar polsstokverspringen in Holland. Erelid 

Teus Vlot, winnaar van de eerste wedstrijd, opent deze 
expositie. Op 14 mei is er een seizoensopening met een lezing 

van Jan Ykema, oud fierljepper en topschaatser, over zijn 
topsport-carrière en zijn leven daarna. Hij geeft diverse tips 

hoe je het beste kunt presteren. 
 

Madurodam: Op 21 juni wordt in Madurodam, in het kader van 

het jubileumjaar, door jeugdspringster Amanda van de Geer 
een minischans met polsstokverspringer in de PBH kleuren 
onthult. Hiermee wordt een langjarig project afgerond en weten 

we de nationale media te halen.  
 

Er wordt een jubileumglossy gemaakt over 50 jaar 

polsstokverspringen in Holland, waarin de 50 momenten van de 
jubileumexpositie zijn opgenomen. 
 

Het wedstrijdseizoen: 
 

Leidershirts: Nieuwe leidershirts worden door de kersverse 
waarnemend voorzitter Jan Kooijman uitgereikt aan de 

klassementsleiders. Deze shirts zijn ontworpen door de eerder 
deze winter overleden Cecilia Segami. 
 

Senioren: Jaco de Groot wint bij de Senioren 20 van de 24 
wedstrijden. Cornelis de Bruijn en Pieter Verweij springen erg 

goed, ze winnen beiden 2 wedstrijden, worden 2e resp. 3e in het 
klassement en passeren beiden de 19 meter. Jaco wordt 



 

 

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  
 

Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 

 

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

 

www.ralphsports.nl 
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Hollands Kampioen, springt een nieuw Hollands Seniorenrecord 
nl. 20.81m en vestigt een nieuw klassementsrecord. Op het 
NFM wordt Jaco 2e achter Bart Helmholt. 
 

Dames: In het begin van het seizoen is Dymphie van Rooijen 
veruit de beste. Zij springt in juni een nieuw Nederlands 

damesrecord, nl. 16.64m. In de 2e helft van het seizoen springt 
Dymphie iets minder en wordt met name Wendy Helmes steeds 

beter. Wendy wint het NFM, Dymphie wordt Hollands kampioen. 
Dymphie wint het klassement met een nieuw 
klassementsrecord. Opvallend is het grote aantal dames en het 

grote aantal talenten bij de dames. 
 

Junioren: Dit jaar hebben we een sterke juniorengroep. Wilco 

van Amerongen wint veel wedstrijden en pakt in het begin van 
het seizoen de leiderstrui. Corné Spruit, Anthony Lekkerkerker 

en Rian Baas winnen ook diverse wedstrijden. Halverwege het 
seizoen heeft Corné Spruit de leiderstrui. Op het NFM heeft 

Anthony Lekkerkerker het meeste succes, hij wordt 3e. Anthony 
wordt ook Hollands Kampioen. Aan het eind van het seizoen 
keert de topvorm van Wilco van Amerongen terug: hij springt 

19.45m. in Polsbroekerdam, krijgt de leiderstrui weer terug en 
behaalt een 3e plaats op de ranking van PBH springers. Elke 

wedstrijd is het spannend wie in de finale zal meedoen. 
 

Jongens: Erwin Timmerarends is dit seizoen absoluut de beste. 

Alleen op het HK verbaast Thomas van Midden alles en 
iedereen door uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis te gaan. 
Ook Martijn van Schaik springt verdienstelijk, hij wint ook 1 

wedstrijd. 
 

Tweekamp 3 juli in Vlist: Het gaat tijdens de 3e ronde regenen 

en de wedstrijdleiding besluit om het resultaat na 2 ronden als 
einduitslag te houden. Het FLB wint met 4.01m verschil. 
 

Red Bull event: Op 24 juli organiseert Red Bull in 
samenwerking met de PBH een spectaculair event „Red Bull 

Fierste Ljepper‟ in de binnenstad van Utrecht. Er zijn plm 
13.000 toeschouwers bij de finale. Er wordt gesprongen met 
afwijkende maten van de polsstok (14m. lengte) en de 
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waterdiepte. Er komen ook Friese deelnemers. Jaco de Groot 
springt in de voorronde verder dan het Nationaal Record, nl. 
21.59m. De voorrondeprestatie telt niet mee voor de 

einduitslag, dus alle finalisten beginnen weer op nul. Thewis 
Hobma wint de finale. Bij de dames wint Dymphie van Rooijen. 

Promotioneel is het een daverend succes waar nog weken over 
gesproken wordt. Tijdens de evaluatie spreken PBH, FLB en Red 

Bull af dat we volgend jaar weer samen zo‟n wedstrijd 
organiseren. Dezelfde avond is op RTL 7 een uitzending van 
een uur over dit evenement, de oorsprong van het fierljeppen 

en de voorbereidingen van het evenement.  
 

NFM: De voorrondes van het NFM op 31 juli zijn regenachtig, 

waardoor de finales verschuiven naar 1 augustus. Wendy 
Helmes wint bij de dames, Dymphie van Rooijen wordt 2e. Jaco 

de Groot behaalt ook een 2e plaats, achter Bart Helmholt. 
Anthony Lekkerkerker wordt met een nieuw pr 3e bij de 

junioren. Ook bij de veteranen is er Hollands succes. Ronald 
Overbeek werd 1e, voor Hans van Eijk die de 2e plaats voor zich 
opeiste.  
 

De jubileumwedstrijd op 7 aug. is prima georganiseerd door de 
afdeling Linschoten. Er zijn vele activiteiten op het 

wedstrijdterrein. Helaas komt er regen en kunnen de 
voorrondes niet afgesprongen worden en vervalt de finale. De 

prijzen worden uiteindelijk gewonnen door de beste springers 
van de voorrondes. 
 

NK Buitenpost 28 augustus: Tijdens de wedstrijd staat er een 
stevige zijwind.  

Jaco de Groot zet een afstand neer die voor zijn concurrenten 
onoverbrugbaar is en wordt Nederlands kampioen. Ook Pieter 

Verweij plaatst zich voor de finale. Bij de dames is het een 
spannende wedstrijd. In de finale wordt duidelijk dat Hiske 

Galama vandaag de beste is. Dymphie van Rooyen moet 
genoegen nemen met een 2e plaats. Bij de junioren kan Nard 
Brandsma het best omgaan met de zijwind. Wilco van 

Amerongen behaalt in de laatste finalesprong een knappe 2e 
plaats. Ook Corné Spruit plaatst zich voor de finale. Bij de 
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jongens haalt Erwin Timmerarends een 3e plaats achter de 
kampioen Age Hulder en de verrassend goed springende Jan 
Burghout. De prijsuitreiking krijgt een verrassend einde als Jaco 

de Groot zijn vriendin Liesbeth de With ten huwelijk vraagt. 
 

Jeugdschans en jeugd NK:  

Dit jaar is er een A,B en C klasse, waarbij de indeling gebeurt 
na de inschrijving. Wijnan van Ingen staat lange tijd bovenaan 

in het klassement, maar is gepromoveerd naar de grote schans. 
In de laatste wedstrijd springt Lucas van Eijk zich naar de 1e 
plaats van het klassement en zakt Wijnan van Ingen naar de 2e 

plaats. De nog jonge Fabiënne Overbeek springt ook uitstekend 
en eindigt op een 3e plaats.  

De vereniging IJlst organiseert voor het eerst een NK jeugd op 
11 september. Robert Benschop en Gerben van Schaik worden 

2e en 3e in de groep jongens 10 en 11 jaar. Winnaar wordt een 
Fries, nl. Jan Teade Nauta. Wijnan van Ingen plaatst zich voor 

de finale en wordt 5e. Bij de meisjes 11 en 12 jaar wordt Julia 
van Eijk verdienstelijk 3e en Brenda Baars wordt 4e. 
Lucas van Eijk en Gerwin Kastelein worden 1e resp. 2e in de 

groep jongens t/m 10 jaar. In de groep meisjes t/m 10 jaar 
wordt Fabiënne Overbeek kampioen. Proficiat allen!  

 
Op 5 september wordt in Jaarsveld de Halve Eeuw Cup 

gehouden, een koppelwedstrijd waarbij de hoogste en laagste 
springer per categorie aan elkaar worden gekoppeld. Deze 
wedstrijd blijkt een succes en is voor herhaling vatbaar.  

 
Op 18 september is het eerste officieuze Nederlands 

Studentenkampioenschap, georganiseerd door de NFB. De 
studerende Friese ljeppers laten verstek gaan. Niels Koetsier 

wordt kampioen bij de senioren, Wendy Helmes bij de dames 
en Wilco van Amerongen bij de junioren 

 
De springersraad houdt een enquête onder de springers, 
waarvan de uitkomsten worden meegenomen in de 

besluitvormingsroute. 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Boveneind N.Z. 14  -  3405 AH  Benschop  Tel. 030-6882137  -  Fax: 030-6889661 

E-mail: info@gtlekkerkerker.nl    internet: www.gtlekkerkerker.nl 
 

Voor al uw tuinhout / steengoed, 

maar ook blokhutten, tuinmeubelen en speeltoestellen. 

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

Ook voor het vervaardigen van kozijnen, deuren, verbouwingen, 

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

Kom eens langs op ons bedrijf 

en bezichtig onze ruime presentatie op tuingebied. 

 

Geen tuincatalogus ontvangen? “Bel ons gerust” 

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

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

www.natuurcampingdeboerderij.nl 

mailto:info@gtlekkerkerker.nl
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Tabel 1. aantal deelnemers in 2010. Tussen haakjes staat het 
aantal in 2009.  
 

Categorie Aantal springers aantal met volledig    

    klassement 
Senioren  21….(21)  18….(19) 

Dames  24….(24)  21….(20) 
Junioren  26….(18)  23….(14) 

Jongens  28….(43)  24….(38) 
Jeugdschans 70….(66)  35….(41) 
 

Jubileumgala: Tijdens het jubileumgala is er een korte 

ledenvergadering waarin Jan Kooijman als voorzitter gekozen 
wordt. Hij was al sinds mei 2010 de waarnemend voorzitter en 

nam toen die plek over van Pieter Hielema. Klaas de Wit en 
Nora de Jong-Goemans worden benoemd tot erelid. Ton 

Janson, Jos Meskers, Kees van Schaik en Wim Roskam worden 
leden van verdienste. Het jubileumgala is een feest voor alle 

leden van de PBH. De jubileumcommissie maakt de 5 meest 
gekozen momenten van de afgelopen 50 jaar bekend. Het 
moment van een halve eeuw polsstokverspringen in Holland is 

de 19.40m sprong van Aart de With, toen nog met een 
aluminium polsstok. 
  
Genomineerd voor 
Talent van het jaar 

zijn: Erwin 
Timmerarends, 
Fabienne Booij en 

Julia van Eijk.  
Talent van het jaar 

2010 wordt Erwin 
Timmerarends.  
 

Genomineerd voor 
Springer van het jaar 

zijn: Jaco de Groot, Wendy Helmes en Wilco van Amerongen. 
Springer van het jaar 2010 wordt Jaco de Groot. 
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Het Willem Brouwerplateau is voor 
Auke de Wit, hij springt het grootste 
aantal persoonlijke records, nl. 14 keer. 
 

De Bert Hertogbokalen voor de springer 
die het meeste aantal wedstrijden 

gewonnen heeft, waarvoor geen 
wisselbokaal is, gaan naar de 

klassementsleiders Jaco de Groot 
(senioren), Dymphie van Rooijen 
(dames), Wilco van Amerongen 

(junioren) en Erwin Timmerarends 
(jongens). Dezelfde springers winnen 

ook het NEXT vastgoedklassement en 
krijgen de geborduurde leidershirts 

overhandigd van de sponsor .  
 

Het PBH bestuur is dit seizoen druk bezig geweest om het 
Wedstrijdreglement te vernieuwen, het Red Bull event te 
organiseren, een nieuw beleidsplan te maken, de promotie en 

sponsoring voor elkaar te krijgen en de uitvoering van de 
besluitvormingsroute, zeg maar eenvoudig: alle veranderingen 

voor een nieuw seizoen. Daarnaast is er ook overleg met het 
FLB geweest. 

Doelstellingen voor 2011 zijn om samen met Red Bull een 
event met kwalificatiewedstrijden vooraf te organiseren, een 
start te maken met de uitvoering het beleidsplan, op zoek te 

gaan naar een andere bus en verder natuurlijk alle lopende 
zaken, zodat de springers zich vooral op het springen kunnen 

concentreren.  
 

Als laatste willen het PBH bestuur alle vrijwilligers, 
toeschouwers, springers, organisatoren en sponsoren bedanken 

voor jullie inzet, tijd en enthousiasme. Laten we onze sport de 
komende jaren net zo sportief en gezellig houden als in de 
afgelopen 50 jaar.



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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 

 

 

http://www.desamenwerking.nl/
mailto:INFO@DESAMENWERKING.NL
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Uitnodiging  

Zwemmen met alle springers van de jeugdschans 
 

Ben jij een springer of springster van de jeugdschans? 
Heb jij nog geen licentie voor de grote schans? 

Ben jij lid van polsstokclub Jaarsveld, Linschoten, 
Polsbroekerdam, Zegveld of Vlist? 

 

We gaan weer zwemmen!!!  
 

We gaan op zat. 2 april zwemmen van 13.30-16.00 uur 
met alle jeugdspring(st)ers van onze Polsstokbond 

 in zwembad Merwestein in Nieuwegein.  
 

Voor 3 euro heb je een super gezellige en sportieve middag. 
Dus geef je op, en doe dit vóór 29 maart. Je kunt je opgeven 

door te bellen met de contactpersoon van jouw vereniging.  
 

De contactpersonen zijn: 

Jaarsveld  -  Leo Roskam 0348-551572 
of email: leoroskam@freeler.nl 

Linschoten  -  Margriet Kamphof 06-53577870 
Polsbroekerdam  -  Mieke Baars 0182-309891 

Vlist  -  Marja Tigchelaar 06-36266069 
 

Tot ziens op 2 april en neem je zwemkleding, je handdoek  

en 3 euro mee. Tijdens het zwemmen krijg je nog wat 
lekkers. Het is dus niet de bedoeling dat jullie daar chips, 

koek en of snoep gaan kopen. 
 

Bel ons vóór 29 maart! 
 

Leo, Margriet, Mieke en Marja 





Wedstrijdkalender Polsstokverspringen / Fierljeppen

www.pbholland.nl

2e klasse en jeugd
za	 14 mei 	 12:30	 Linschoten
di	 17 mei 	 19:00	 Vlist*
za	 21 mei 	 15:30	 Vlist
di	 24 mei 	 19:00	 Polsbroekerdam*
za 	 28 mei 	 11:00	 Polsbroekerdam
	 	
za 	 04 juni 	 15:30	 Linschoten
di 	 07 juni 	 19:00	 Jaarsveld*
za 	 11 juni 	 12:30	 Jaarsveld
di 	 14 juni 	 19:00	 Vlist
za 	 18 juni 	 15:30	 Vlist
di 	 28 juni 	 19:00	 Vlist

di 	 05 juli 	 19:00	 Linschoten
za 	 09 juli 	 15:30	 Linschoten

Hier vindt u adressen van de accommodaties, uitslagen,
foto’s en profielen van de springers, filmpjes en nog veel meer.

di 	 12 juli 	 19:00	 Jaarsveld
za 	 16 juli 	 12:30	 Jaarsveld
di 	 19 juli 	 19:00	 Polsbroekerdam
za 23 juli 11:00 Polsbroekerdam Polsstokdag

di  02 aug. 	 19:00	 Vlist
za  06 aug. 	 15:30	 Vlist
di  09 aug. 	 19:00	 Polsbroekerdam
di  16 aug. 	 19:00	 Linschoten
za  20 aug. 	 12:30	 Jaarsveld
di  23 aug. 	 19:00	 Linschoten

za 3 sep. 10.00 IJlst NK jeugd
za 10 sep. 10.00 Jaarsveld Jeugd + ouders

*Op deze data geen jeugdwedstrijden

1e klasse 
Datum Tijd Plaats Wedstrijd

za	 14 mei 	 15:00	 Linschoten	 Seizoensopening
wo	 18 mei 	 19:00	 Vlist	
za	 21 mei 	 19:00	 Vlist
wo	 25 mei 19:00	 Polsbroekerdam	 Martin de Ridder Groene Vakwinkel Bokaal
za 	 28 mei 	 14:00	 Polsbroekerdam	 JEVA Bokaal

za 	 04 juni 	 19:00	 Linschoten	 Van Vliet Caravans Cup
wo 	08 juni	 19:00	 Jaarsveld	 Novosan Bokaal
za 11 juni 15:00 Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld
wo 	15 juni	 19:00	 Vlist
za 	 18 juni 	 19:00	 Vlist
wo	 29 juni 19.00 Vlist

za 02 juli 14:00 Grijpskerk Tweekamp
wo 	06 juli 	 19:00	 Linschoten	 Zwarte Bokaal
za 	 09 juli 	 19:00	 Linschoten	 Veehandel Spruit Bokaal
wo 	13 juli 	 19:00	 Jaarsveld	 Eikelenboom Bokaal
za 	 16 juli 	 15:00	 Jaarsveld	 GPI Bokaal
wo 	20 juli 	 19:00	 Polsbroekerdam
za 23 juli 14:00 Polsbroekerdam Polsstokdag
za 30 juli 10:00 It Heidenskip Nationale Fierljep Manifestatie

wo  03 aug. 	 19:00	 Vlist
za 06 aug. 19:00 Vlist Vlister Bokaal
wo  10 aug.	 19:00	 Polsbroekerdam	 Kampioenschap vd Lopikerwaard
za 13 aug. 14:00 Polsbroekerdam Hollands Kampioenschap
wo  17 aug. 	 19:00	 Linschoten	 Installatiebedrijf Van der Vaart Bokaal
za  20 aug. 	 15:00	 Jaarsveld	 Jan den Hartogh Bokaal
wo  24 aug. 	 19:00	 Linschoten
za 27 aug. 14:00 Linschoten Het Groene Hart Nederlands Kampioenschap
za  10 sep.  14:00	 Jaarsveld	 Koppelcup




