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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, vrijwilligerszaken Leo Roskam 0348-551572 

DB Technische Commissie  
Voorzitter Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 

Lid Brenda Knijff 0182-610925 

Lid Gerard Backx 06-30143464 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 

Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

Promotie Commissie  

Voorzitter Douwe Boersma 06-52618617 

Lid Anthony Lekkerkerker 06-10409428 

Demo’s 
Contactpersoon demo’s op wedstrijdschansen vacature 06-29431245 
Contactpersoon springers bij demo’s op locatie Eelco Tigchelaar 06-21693252 

Groeicommissie 
Leden  Jan Kooijman, Douwe Boersma, Floris van Elzakker, Pieter Hielema 

Sponsorcommissie   
Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 

Springersraad            

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Wendy Helmes 06-57100362 

Leden   Niels Koetsier  - Arno Baas – Carina den Hartogh  

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 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging.  

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 
 

 
 

Van de redactie 
 

Als je niets beters weet om over te schrijven, dan begin je toch 

over het weer. Daar was afgelopen seizoen genoeg over te 
doen. Nog nooit zo‟n nat en winderig seizoen meegemaakt!! 

Diverse malen moest er een wedstrijd worden afgelast of 
uitgesteld. Dit vergde veel improvisatie voor de verenigings-

besturen, maar het is toch gelukt om de meeste wedstrijden 
door te laten gaan. Het NK in Linschoten deed volop mee in 

deze weersmalaise. Nog nooit meegemaakt dat er voor 
zonnestralen werd gejuicht!!  Een week later was het jeugd NK 
in IJlst met prachtig weer. Nog nooit meegemaakt dat tijdens 

een wedstrijd met een gieter het zandbed werd natgemaakt!! 
Daarna regende het de hele week, behalve op de zaterdag, 

want tijdens Red Bull Fierste Ljepper was het drukkend warm. 
‟s Avonds ging het onweren, nog nooit zo‟n flitsend onweer 

meegemaakt!!  
Maar nu genoeg over het weer, we kunnen vooruitkijken naar 

een nieuw jaar en een nieuw polsstokseizoen. Maar eerst 
krijgen we het volleybaltoernooi en nieuwjaarsfeest. We hopen 
daar vele springers, vrienden en bekenden te ontmoeten. 
 

De redactie wenst alle lezers van de Polshoogte 

Fijne Kerstdagen en een goed en voorspoedig 2012 
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 1 maart 2012 
De volgende editie komt uit: rond 10 maart 2012 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:arja.helmes@pbholland.com
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Van het bestuur 
 

Na het polsstokseizoen wordt het weer stil  
op de accommodaties en begint het 

vergaderseizoen.  
 

Waarover wordt dan vergaderd? Ik geef een korte 

opsomming. Na een uitvoerige evaluatie van het afgelopen 
seizoen, komen er verbeterpunten naar voren. Sommige 

zaken kunnen (nog) beter geregeld worden, hiervoor wordt 
dan een voorstel gemaakt. Er wordt overlegd met het FLB 

bestuur, er zijn voorbereidingen voor een Nederlands 
Studenten Kampioenschap, contacten met Red Bull, 

sponsoren worden bedankt en alvast gevraagd om de 
samenwerking in 2012 voort te zetten. En dan zijn er 

natuurlijk de voorbereidingen voor het najaarsoverleg met 
commissies en verenigingen en de Algemene 

Ledenvergadering. En niet te vergeten de Tafisa Games in 
Litouwen. 
 

Ook de commissies en verenigingen vergaderen regelmatig. 
Daar kan ik wat minder over schrijven in dit stukje, maar ik 

kan jullie verzekeren dat zij hun best doen om het seizoen 
2012 goed voor te bereiden. 
 

Vanaf deze plaats wil ik namens alle PBH-leden Dymphie van 
Rooijen feliciteren met de verkiezing tot sportvrouw van het 

jaar 2011 in de gemeente IJsselstein. 
 

In 2012 komt er, we gaan ervan uit dat er voldoende 

belangstelling is, een trainerscursus niveau 1, zeg maar voor 
assistent trainer in Holland. Als je hiervoor belangstelling 

hebt, meldt je dan aan bij het bestuur van je eigen 
vereniging.  
 

Gelukkig hebben we in januari weer een volleybaltoernooi en 
kunnen we weer eens bijpraten. Natuurlijk worden na afloop 

de Springer van het Jaar en het Talent van Jaar 
bekendgemaakt. In deze Polshoogte staan de nominaties. 
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Verder wil ik vooral polsstokvereniging Polsbroekerdam veel 
succes wensen voor de renovatie van de accommodatie. Bij 

de renovatie van Jaarsveld heb ik gezien dat het veel tijd en 
moeite kost voor alle benodigde papierwerk en vergaderwerk 

gedaan is, maar achteraf houdt je er wel een prachtig 
vernieuwde accommodatie aan over, waarmee je voorlopig 

weer jaren vooruit kunt. 
 

Hopelijk krijgen we in 2012 een jeugdschans in Zegveld, en 

zoals jullie misschien al weten, er is onlangs weer een 
nieuwe vereniging opgericht Polsstokvereniging Stichtse 

Vecht. Zie ook het artikel op pagina 14 in deze Polshoogte. 
 

O ja, voor ik het vergeet, we zoeken nog een vereniging die 

een HK voor de jeugdspringers wil organiseren. 
 

Vriendelijke groeten, 

Leo Roskam 
 
 

Wisseling bestuursleden in diverse commissies 
 

Zowel bij de TC (Technische commissie) als de PC (Promotie 
commissie) zijn er wisselingen geweest van de voorzitter 

en/of leden van deze commissies. 
Ilse de Kruyf heeft i.v.m. de drukte van werk/studie haar 

voorzitterstaak van de PC overgedragen aan Douwe 
Boersma. Bert Koetsier is gestopt met zijn TC taken, zijn 

plaats in het DB (dagelijks bestuur) van de TC is 
overgenomen door Brenda Knijff. Ook is Cornelis de Bruijn 

gestopt als contactpersoon van de demo‟s, hiervoor zoeken 
we nog een vervanger.  

Jullie allen en ook degenen die een vrijwilligerstaak in een 
commissie hadden en hier niet worden genoemd, worden 

bedankt voor jullie inzet.  
Voorin deze Polshoogte staan de juiste namen vermeld van 

de personen die de diverse taken in de commissies 
vervullen. 



  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT     
                                                                       

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 

                                                                                                                                                                                                         

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

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

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

B&V Electronics B.V. 

Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 

Tel: 030 699 37 37 

Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 

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

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:jan.den.kartog@hagra.nl
mailto:jan.de.graaff@hagra.nl
http://www.hagra.nl/
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Nominatie springer/ talent van het jaar 2011 

De nominaties van de Springer van het jaar en het Talent 
van het jaar zijn bekend. 

Nominaties Springer van het jaar 

Volgorde op alfabet 

 

Het was een topseizoen voor Dymphie van 
Rooijen uit IJsselstein en een nominatie 
voor Springer van het jaar kan dan niet 

uitblijven.  
In 2011 wist zij de meeste wedstrijden te 

winnen en werd zij Hollands Kampioen en 
voor de eerste keer in haar carrière ook 

Nederlands Kampioen. Ook wist Dymphie 
haar eigen Nederlands Record te 

verbeteren naar 16.74 meter.  
Op dit moment staat er, zelfs op Nationaal 

niveau, geen maat op deze Dame en is het 
eigenlijk nog slechts wachten op de eerste 

17 meter sprong.  

 

 

 

Het Talent van het jaar 2010 heeft zich in 

2011 spectaculair doorontwikkeld. Erwin 
Timmerarends uit Montfoort won op één 

na alle wedstrijden in 2011 inclusief alle 
ontmoetingen op Nationaal niveau. Hij 

won daarmee zowel de NFM, het Hollands 
Kampioenschap en de Nederlandse titel op 

zijn thuisschans Linschoten. 
Op 20 augustus 2011 in Jaarsveld 
verbeterde hij zijn persoonlijk record in 

twee stappen en bracht dit op 18,96 
meter. Genoeg voor een opvallend 

Hollands Record. Erwin verbeterde en 
passant ook het klassementsrecord in zijn 

leeftijdcategorie en nestelt zich daarmee 
voor komend seizoen meteen tussen de 

topspringers bij de Junioren.  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
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En ook het Talent van 2009 zit bij de 
nominaties van dit jaar. Rian Baas uit 

Oudewater won in 2009 de titel Talent van 
het jaar en liet in 2011 een ongekende 

progressie zien. Hij verbeterde zijn 
persoonlijk record maar liefst zes maal en 
bracht dit van 17.78 meter naar een 

onwaarschijnlijke afstand van 19.78 
meter. Deze laatste afstand sprong hij op 

het NK in Linschoten waarmee hij nipt 
tweede werd achter Age Hulder die voor 

de eerste plaats een Fries Record nodig 
had. Het HK wist Rian te winnen met een 

afstand van 19.05 meter. Rian heeft nog 
twee jaar te gaan in de Juniorengroep en 

gaat samen met regiogenoot Wilco van 
Amerongen ongetwijfeld op zoek naar het 

Nederlandse Junioren Record. Dit staat nu 
op 20.41 meter en is in handen van Jaco 

de Groot uit Woerden.  
 

Nominaties Talent van het jaar (Willem Brouwer Bokaal) 

Volgorde op alfabet 

 

Nog maar één jaar actief op de grote schans 
en nu al een nominatie voor Talent van het 

jaar op zak. Gerianne Boer uit Kamerik 
ontwikkelt zich stormachtig en verbeterde in 

2011 maar liefst 9 maal haar persoonlijk 
record. Op 16 augustus 2011 in Linschoten 

maakte Gerianne een prachtige sprong 
waarbij zij uiteindelijk landde op een afstand 

van 13.92 meter. Een reuzensprong voor een 
dame van haar leeftijd en ervaring. Dankzij 

deze snelle ontwikkeling staat Gerianne nu 
ook op de drempel van promotie naar de 

Dames Topklasse. Die promotie en een fraaie 
14 meter sprong zullen ongetwijfeld haar 
doel zijn voor het komende seizoen.  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009F024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H035
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Misschien is Gerwin Kastelein wel de jongste 
genomineerde ooit voor de titel Talent van 

het jaar. Deze 11 jarige spruit van de 
vereniging Zegveld verbaasde iedereen met 

prachtige prestaties.  
De meest opvallende daarvan was natuurlijk 
het winnen van de Nederlandse jeugdtitel 

voor jongens t/m 12 jaar. Een fantastisch 
succes, niet alleen voor Gerwin zelf, maar 

ook voor de nieuwe vereniging Zegveld. 
Gerwin verbeterde zijn persoonlijk record zes 

maal en bracht dit uiteindelijk op 13.86 
meter. Een opvallend leeftijdsrecord voor 11 

jarigen waarmee hij het inmiddels belegen 
record van Jarno Knijff uit 1998 verbeterde 

en ruim voor staat op alle leeftijdsgenoten. 
De komende jaren gaan we nog heel wat 

beleven met dit supertalent.  

 

Vorig jaar was Julia van Eijk al genomineerd 

voor de titel Talent van het jaar, en dit jaar 
staat ze opnieuw op de lijst. En terecht want 

aan de voorspelling van vorig jaar (richting 
de 13 meter en het verontrusten van de 

Dames in de Topklasse) gaf ze volledig 
invulling. 

Julia sprong een nieuw persoonlijk record 
van 13.22 meter en nadert de Topklasse met 

rasse schreden. Die 13.22 meter is 
voldoende voor een leeftijdsrecord voor 12 
jarigen en zij is hiermee de eerste Dame die 

op die leeftijd verder springt dan 13 meter. 
Julia valt daarnaast echt op door haar mooie 

techniek en vastberaden wil om te winnen. 
Voorspellen is altijd lastig, maar wij denken 

dat de progressie nog wel even doorzet en 
dat Julia komend seizoen richting de 14 

meter gaat en ook een plekje in de 
Topklasse verovert.  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H023
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De winnaars van de prijzen worden bekend gemaakt op 14 
januari a.s. tijdens het nieuwjaarsfeest van de Polsstokbond 

Holland, zie verderop in deze Polshoogte.  
 

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 2010 Jaco de Groot kan in 2011 niet 
opnieuw gekozen worden tot Springer van het jaar. Het 

Talent van het jaar 2010 Erwin Timmerarends 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 Pim Hoogendoorn. Hij sprong in 2011 maar liefst 10 

maal een nieuw persoonlijk record en bracht dit van 13.32 
meter naar 16.02 meter. 

4. De winnaars van het NEXT Vastgoed klassement van het 
seizoen 2010 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).  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H036
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008


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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Volleybaltoernooi 2012 
 

Zaterdag 14 januari is het dan weer zover. Na het geweldige 
gala van vorig jaar is het nu weer tijd voor het 

volleybaltoernooi van de polsstokbond Holland. 
 

Dit jaar vindt het toernooi plaats in sporthal „De Vaart‟ in 
Linschoten. Vanaf 17.30 uur is iedereen van harte welkom, 

de wedstrijden zullen om 18:00 uur beginnen. De organisatie 
stelt het op prijs dat de teams op tijd aanwezig zijn zodat 

alles goed verloopt. Mocht je niet meespelen dan ben je 
alsnog van harte uitgenodigd om gezellig te komen kijken en 

de teams aan te moedigen. Ook voor de kinderen is er een 
kinderhoek waar ze lekker kunnen spelen. De kleurplaten 

van de kleurwedstrijd kunnen daar ingeleverd worden en na 
afloop van het toernooi zal hier ook een prijsuitreiking plaats 

vinden. 
 

De polsstokbond is een gezellige vereniging dus zorg ervoor 
dat we dit tijdens het toernooi laten zien. Dit houdt in dat we 

voorzichtig met elkaar en met het materiaal omgaan. Denk 
eraan dat je in de zaal geen zwarte zolen mag dragen, 

hierdoor komen strepen op de vloer en kunnen we 
problemen krijgen met de beheerder. 

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

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

er is een poule voor mensen vanaf 16 jaar. 
Opgeven doe je bij de contactpersoon van de vereniging dit 

staat hieronder weergegeven. 
 

Polsbroekerdam 
Jessica Snoek 

@ jessica.snoek@pbholland.com 

 06-57059853 
 

mailto:jessica.snoek@pbholland.com
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Jaarsveld 

Eelco Tigchelaar 
@ corrinne-eelco@planet.nl 

 06-21693252   
 
Vlist 

Carla Bos 
@ carla@pcvlist.nl  

 06-53585342 (na 17:30 uur) 
 

Linschoten 
Margriet Kamphof 

@ margrietpolsstokmuts@hotmail.com  

 06-53577870 na 18:00 uur (sms kan ook, vergeet je 

naam niet te vermelden). 
 

Zegveld 
Floris van Elzakker 

@ floris.van.elzakker@pbholland.com 

 06-20926705 
 

Mocht je mee willen doen met een eigen team die niet 

specifiek bij een vereniging hoort, dan kun je mailen naar: 
jessica.snoek@pbholland.com of bellen naar 06-57059853 

Zorg dat er minimaal zes spelers in een team zitten zodat er 
altijd gewisseld kan worden. 

 
Het is belangrijk dat je je opgeeft voor 1 januari zodat we de 

schema`s op tijd op kunnen stellen en dit vooraf naar de 
teams kunnen sturen. 

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

vooral ook gezellige avond van maken! 
Tot 14 januari 

 
Jessica Snoek 

mailto:corrinne-eelco@planet.nl
mailto:carla@pcvlist.nl
mailto:margrietpolsstokmuts@hotmail.com
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
mailto:jessica.snoek@pbholland.com
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 Nieuwjaarsfeest 

 
Weet u nog?  

 

Het gezellige gala van  
vorig jaar! 

Ook dit jaar is er na afloop  
van het volleybaltoernooi  

weer een feest.  
 

 

 
 

Graag zien we u daar weer  
om elkaar Nieuwjaar te wensen 

en een gezellige avond met 
elkaar te hebben. 

 

 
Het feest is in het café  

van het zalencentrum wat aan 
sporthal „De Vaart‟ in Linschoten 

grenst. Het feest begint  
vanaf 21.00 uur. 
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Het galafeest van vorig jaar was een groot succes en er werd 

gevraagd of er niet ieder jaar zo‟n feest kon worden 
georganiseerd. 

 
Het PBH-bestuur heeft hierover nagedacht en wil proberen 

om één keer in de 5 jaar een gala-avond te organiseren en 
de andere jaren een „gewone‟ feestavond, in combinatie met 

het volleybaltoernooi, want dit wordt al meer dan 25 jaar 
georganiseerd en dat willen we natuurlijk in ere houden. 

 
We hebben naar een locatie gezocht, waar dit gecombineerd 

kan worden en dat is gelukt. In sporthal de Vaart in 
Linschoten wordt vanaf 18.00 uur het volleybaltoernooi 

georganiseerd en na afloop kan in het naastgelegen café 
vanaf 21.00 uur het nieuwjaarsfeest losbarsten. 

  
Aan het begin van deze feestavond worden de prijzen van 

het volleybaltoernooi uitgereikt, waarna daarna tussen 21.30 
uur en 22.30 uur in tussenpozen de uitreikingen volgen van 

het NEXT Vastgoed klassement, de Bert Hertog Bokaal en 
het Willem Brouwerplateau. Als laatste worden de Talent en 

Springer van het jaar bekendgemaakt. 
 

De muziek van deze avond wordt verzorgd door de Bruin 
Entertainment. Richard de Bruin zal met zijn Drive-in Show     

-met muziek vanaf de jaren „50 tot en met het heden… dus 
voor elk wat wils- er ongetwijfeld in slagen om de voetjes 

van de vloer te krijgen en zo een knallende start te maken 
van het nieuwe jaar. 

 
Adres: De Vaart  - Jacob Barneveldstraat 24 - Linschoten 

 



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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Polsstokvereniging Stichtse Vecht 
 

Voor iedereen die wil sporten, maar dan met een stok in de 
hand (en een biljartkeu iets voor oude mannen vindt en een 

hockeystick eigenlijk een paar meter te kort) is er goed 
nieuws: een paar weken geleden hebben wij de 

polsstokvereniging Stichtse Vecht opgericht.  
 

Wij, Pieter Hielema van de polsstokbond Holland, Floris van 
Elzakker, voormalig Nederlands topspringer en 

polderwachter Marcel Blekendaal vonden de tijd rijp om te 
kijken of er in de gemeente Stichtse Vecht nieuwe 

polsstokverspringers rondlopen om deze op te leiden.  
Gezien de populariteit van het polsstokverspringen tijdens de 

rondleidingen van de polderwachter moet dat gaan lukken. 
 

De Polsstokvereniging Stichtse Vecht sluit zich aan bij de 
Polsstokbond Holland en is hiermee de zesde vereniging die 

bij de Polsstokbond aangesloten is.  
Samen met het Frysk Ljeppers Boun bestaan er nu dertien 

verenigingen die het polsstokverspringen in georganiseerd 
verband aanbieden. 

 
Ons eerste doel is het vinden van twee of drie goede locaties 

voor een jeugdschans. We zijn hierover in gesprek met de 
gemeente en met een paar sportverenigingen. Als het mee 

zit is de eerste locatie komende zomer gereed en dan 
kunnen de eerste stoere jongens en meiden zich aanmelden. 

 
Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht bij 

Pieter Hielema pieter.hielema@pbholland.com of Marcel 
Blekendaal polderwachter@gmail.com 
 

mailto:pieter.hielema@pbholland.com
mailto:polderwachter@gmail.com
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Helpende handen gezocht 
 

Op de beursvloer in IJsselstein heeft 
de PBH een deal gesloten met 

Vogelaar verzenders/ Copyshop 
IJsselstein. 
 

Komend jaar neemt dit bedrijf de kosten van het drukken 

van de flyers en wedstrijdkalenders voor haar rekening .  
Ook gaat Vogelaar verzenders de verspreiding van de 

Polshoogtes, die via de post worden verzonden naar de leden 
en vrienden van de bond, eenvoudiger maken. De 

enveloppen worden gestempeld, dan hoeft de redactie geen 
postzegels meer te kopen en te plakken. 
 

Van de Polsstokbond wordt -zoals bij elke deal op de 
beursvloer- een tegenprestatie verwacht. We zijn 

overeengekomen dat wij een aantal dagen/dagdelen in het 
bedrijf gaan meehelpen met de verzending van mailings of 

poststukken bij het bedrijf dat gevestigd is op de 
Einsteinweg 45-47 in IJsselstein. 
 

Daarom zoeken we een aantal springers of vrijwilligers vanaf 

15 jaar die ons daarbij willen helpen. Dit kan in de 
kerstvakantie, voorjaarsvakantie of op andere vrije dagen. 

Als het goed bevalt van beide kanten, dan is het mogelijk om 
daar in dienst te komen en dat je daar vaker aan het werk 

kan. 
 

De werktijden zijn vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur en vanaf 

12.30 uur tot 16.30 uur. Als je een hele dag voor de PBH wil 
gaan inpakken, dan zorgt de PBH dat je daar indien gewenst 

een vergoeding voor krijgt. 
 

De maand december is een drukke tijd voor de mailings, dus 
als je al een keertje een dagje vrij hebt van je studie of 

school, meld je dan vroegtijdig aan bij Arja Helmes, dan 
zorgt zij voor het contact met de afdeling personeelszaken. 
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Verder zijn er tijdens de 
beursvloer deals gesloten 

met: Rabobank Utrechtse 
Waarden, die wil bijdragen 

in de bestickering als er 
een nieuwe polsstokbus 

wordt aangeschaft. De 
tegenprestatie is een logo 

op de bus en op onze 
website.  

 
PNO design wil evenals vorig jaar onze wedstrijdkalender en 

flyer weer ontwerpen en drukklaar maken. Ook PNO staat 
met een logo op de website en er volgt volgend jaar een 

clinic met de klas van de dochter van de eigenaar. 
 

We zochten in de week na de beursvloer nog een 
vergaderruimte voor het overleg met de afgevaardigden van 

de verenigingen. Vergadercentrum IJsselstein was net 
geopend en we sloten de deal om daar als eerste gebruiker 

de zaal met beamer uit te testen. Het was prima verzorgd, 
de koffie/thee en water stond klaar, evenals een lekkere zelf 

gebakken cake. De medewerkers krijgen volgend jaar een 
clinic polsstokverspringen. 

 
Verder zijn er diverse contacten gelegd. Er is gesproken met 

iemand die nauw betrokken is bij de jeugdwielerronde in 
Nieuwegein, er zijn adressen uitgewisseld en inmiddels is er 

een aanvraag binnengekomen voor een clinic tijdens deze 
wielerronde in Nieuwegein. Hier wordt indien mogelijk verder 

invulling aan gegeven. Ook is op de beurvloer contact gelegd 
met Richard de Bruin, van „De Bruin Entertainment.‟ 

Hij komt de muziek verzorgen tijdens het nieuwjaarsfeest na 
het volleybaltoernooi. De deal van Alfa Accountants van 

vorig jaar, waarvan het logo op het reclamebord op de 
stokkenwagen in geplaatste, wordt omgezet naar een 

sponsoring. Ook een van de hoekmannen van de Beursvloer 
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leek het een leuk idee om eens een keer een polsstokclinic te 
organiseren. Dat krijgt misschien nog een vervolg. Al met al 

was het voor de PBH een geslaagde middag en er zijn weer 
vele contacten gelegd. 

 
 

 

Gedealde vreugd is gedeelde vreugd 
 
Dit jaar is er in Lopik voor de eerste keer een beursvloer 

gehouden, nadat deze in IJsselstein al enkele jaren zeer 
succesvol georganiseerd wordt, met o.a. deelname van de 

PBH. In Lopik deed dit jaar ook de Polsstokvereniging 
Jaarsveld mee. 

 

De beursvloer is een evenement waar het de bedoeling is om 
deals te sluiten tussen maatschappelijke organisaties 

(sportverenigingen, belangenverenigingen etc.) en 
commerciële organisaties (bedrijven, banken etc.) een deal 

houdt in dat de maatschappelijke organisaties een dienst 
krijgt van een commerciële organisatie waarbij er ook een 

tegenprestatie verwacht wordt van de maatschappelijke 
organisatie. Dit alles gebeurt met gesloten beurs, je mag dus 
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niet om geld vragen met als tegenprestatie een reclamebord, 
want dat is sponsoring. 

Het gaat dus om deals waarbij beide partijen er beter van 
worden en dus is gedealde vreugd, gedeelde vreugd. 

 
Op deze eerste beursvloer in Lopik was de 

polsstokvereniging Jaarsveld, vertegenwoordigd door Bert 
Koetsier, Didy Brokking en Eelco Tigchelaar, behoorlijk 

succesvol met 8 deals bij 7 bedrijven. ( onze vrienden van 
Jump4Semmy hadden zelfs 10 deals die we op 2 juni wel 

zullen merken).  
 

Zo verwachten we dat we in 2012 onze kampioenen kunnen 
huldigen op een gloednieuw erepodium waarvan het 

materiaal is geschonken door Westag Nederland. 
 

De wedstrijdformulieren, boekjes en flyers liggen niet meer 
zomaar op tafel maar staan netjes in flyerhouder van de 

Rabobank Utrechtse Waarden, terwijl deze bank ook op een 
nader te bepalen wedstrijd (door onze vereniging 

geïnstrueerde) officials levert, met als tegenprestatie een 
polsstokclinic voor deze mensen. Ook de aanlooppaden 

worden weer recht gelegd en wel door hoveniersbedrijf Erik 
Verhoef, we krijgen een (vast) hele mooie poster waarop we 

zelf onze wedstrijden kunnen invullen en promoten en deze 
poster wordt ontworpen door Maatwerk aan de Wetering en 

zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
 

Al met al een groot succes die onze vereniging nog beter op 
de rails zet! In totaal zijn er 122 deals afgesloten met een 

totale (symbolische) waarde van bijna 70.000 euro!  
 

We raden dan ook alle verenigingen aan, als er een 
beursvloer in de gemeente is, doe mee, niet alleen voor de 

deals maar zeker ook voor de kennismaking met diverse 
bedrijven en andere verenigingen waar je ook in de 

toekomst profijt van kan hebben. 
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Erg gelukkig, ja zelfs opgetogen was ik toen 

Brenda de pen naar mij doorschoof (je wordt bedankt, 
Brenda!). Er is gelukkig veel om over te schrijven, maar dat 

maakt het kiezen lastig. Iets over karakters van Hollanders 
en Friezen? Interessant, maar ook gevaarlijk terrein 

natuurlijk. Verbeterpuntjes uit het afgelopen seizoen? Die 
moet ik maar melden bij het loket waar ze thuishoren, je 

kunt alles wel aan de grote klok hangen… Laat ik me maar 
beperken (geen sterk punt van me) tot de voorzet van 

Brenda: afgelopen zomer heb ik heel wat springers 
geïnterviewd, ze is benieuwd hoe ik mijn eigen 

enquêteformulier invul.  
Die enquêtes, dat heb ik geleerd van de Friese oud-

commentator Hendrik M.(Murk) Haanstra. Hij kon feitjes die 
springers aan hem toevertrouwden, heel smeuïg in zijn 

commentaar verwerken. Wel is de vraag: als je zo 
commentaar geeft, neem je dan het polsstokspringen als 

sport nog serieus, of benader je het vooral als folklore? Voor 
Hendrik was fierljeppen iets tussen topsport en folklore in, 

voor mij ook maar ik wil het toch vooral als sport benaderen. 
Met wel af en toe een knipoog tussendoor. Gelukkig is er 

mijn favoriete sportcommentator: Frank Snoeks. Hij vlecht 
met gevoel voor humor allerlei wetenswaardigheden door 

zijn commentaar heen, als de wedstrijd het toelaat. Toch heb 
ik bij Frank geen moment het idee dat hij de sport niet 

serieus neemt. Integendeel: je proeft beleving, hij heeft een 
mening, en kijk op de wedstrijd! En bij sportieve 

hoogtepunten gaat bij hem ook echt het dak eraf. Dus: 
topsport en persoonlijke feitjes, het kan samengaan – we 

houden de enquête erin! – je moet alleen wel weten op welk 
moment je die informatie gebruikt. 

Maar dan mijn eigen enquêteformulier – want daar kom ik 
niet onderuit natuurlijk.  
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Naam: Hendrik Frederik Wilhelm 
Roskam (zeg maar gewoon Wim)  

Geboren: 18 augustus 1961 
(inderdaad: Abraham gezien – en gelijk 

jarig met Wilco van Amerongen) 
School / beroep: bij het kiezen van 

mijn studierichting meldde ik liever met 
cijfers dan met mensen te werken. 

Ruim 35 jaar later moet ik het 
nuanceren: er zijn bepaalde mensen, 

als je daar mee werkt, dan ga je van 
cijfers houden. Dat zijn overigens vooral mensen die denken 

dat alles in cijfers uit te drukken valt – een bepaald type 
managers, zeg maar. In de loop der jaren ben ik – ook door 

Harriët, denk ik - wel meer mensenmens geworden. 
Springers zetten soms dingen op papier die ik niet aan het 

grote publiek meldt, maar die me wel raken. Ik ben ook in 
staat tot meeleven, zelfs met mensen. Niet alles wat je 

meldt hoor je door de microfoon terug, al blijft er natuurlijk 
enig risico …  

Goed: cijfers dus – daarom maar bedrijfseconomie op de 
HEAO gedaan. Werk vond ik bij “het spoor”, 

achtereenvolgens als: opbrengstadministrateur, calculator 
arbeidskosten, adviseur functiewaardering en nu al weer 12 

jaar adviseur reizigersvervoer bij ProRail: prognoses maken 
voor het treinvervoer in de toekomst, en kijken wat er te 

leren valt van ontwikkelingen in het treingebruik in het 
verleden. De oplettende lezer merkt al dat cijfers nog steeds 

de rode draad vormen in al mijn gedoe op de werkvloer. Niet 
vreemd dus dat ik een warm gevoel krijg bij records en 

statistieken – als commentator werk ik er graag mee. Ze 
helpen ook om de waarde van prestaties te onderstrepen. 

Want het maakt wel verschil of de commentator zegt: “dat is 
een mooie sprong van Jantje” of: “zo ver heeft Jantje nog 

nooit gesprongen” (p.r.). Of: “Jantje sprong verder dan ooit 
iemand op deze schans gedaan heeft” (schansrecord). En 

dan heb je nog de overtreffende trappen: bondsrecords en 
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nationale records. Zo kun 
je met statistieken dus 

reliëf, diepgang geven 
aan een prestatie. En 

verschil moet er wezen, 
toch? Toch heb ik ook 

oog en stem voor de 
prestaties van subtoppers 

en tobbers – wat ik zelf 
ook jaren was. Ik 

herinner me nu nog mijn 
positieve gevoel, en dus 

enthousiaste commentaar, bij de 15 meter van Rick Boer in 
Linschoten in 2006 (het was de wedstrijd waarin we na 27 

jaar weer eens de Tweekamp wonnen). Er zijn meer 
voorbeelden van, dus concludeer ik: het gaat me om cijfers 

(afstanden) EN mensen (of andersom).  
Gehuwd: al ruim 25 jaar met Harriët van Dijk, een echte 

boerendochter uit Polsbroek. Zij vindt polsstokverspringen 
een leuke en gezellige buitensport, is niet allergisch voor 

natte trainings- of wedstrijdplunjes en draagt als het moet 
een steentje bij. 

Kinderen: Gustian (20), Felipe (18) en Camila (15). Sinds 7 
september hebben we ook een kleindochter: Sophie (ik kan 

erg van haar genieten; mooie naam, net iets deftiger dan 
Sofie  ).  

Actief gesprongen: sinds + 1975 op speciale locaties voor 
mensen met watervrees (zandbakken e.d.). Samen met 

broer Leo had ik mijn eigen competitie Holland (Leo) – 
Friesland (Wim). In de periode 1977-1980 ben ik sporadisch 

in wedstrijden te bewonderen geweest. In 1992, ik was toen 
30, besloot ik om het toch serieus te proberen. Mijn 

jarenlange heldhaftige gevecht om de 15 meter te halen 
vond in 2000 een schitterende bekroning met twee 15-

metersprongen (p.r. 15,18 m). Dat was met aluminium, ik 
neem aan dat ik met carbon meters verder zou zijn 

gekomen. Linschoten heeft me toen nog genomineerd voor 
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Springer van het Jaar, maar de toenmalige jury heeft niet 
het benul gehad om het grootse van mijn prestaties te eren 

– waarschijnlijk lag het te veel voor de hand. Het jaar daarop 
ben ik gestopt met springen, maar dat had ook met 

rugklachten te maken … 
 

Oh ja, mijn sterke punt was klimmen, mijn zwakke punt: 
bewegingscoördinatie. Tijdens afzet en insprong moet er 

binnen 1 seconde heel veel gebeuren, en nog volgens de 
regels van de kunst ook, dat vond ik lastig. Pas aan het eind 

van een seizoen begon dat bij mij een beetje te lopen. 
Respect voor al die springers (m/v) die dit complexe (en 

cruciale) moment in de sprong zo goed beheersen! 
 

N.B. Er was eind jaren 60, begin jaren 70 nóg een 
polsstokverspringende Wim Roskam. Die Wim is een volle 

neef van me, met dezelfde voorletters, kortom: bijna niet 
van echt te onderscheiden. Hij wil binnenkort zijn collectie 

polsstokfoto‟s uit die tijd aan mij overdoen. Ik wil ze goed 
documenteren en dan overdragen aan het bondsarchief.  

 
Om een hele polshoogte vol te schrijven lig ik aardig op 

schema nu, maar iets in mij zegt dat het tijd wordt om af te 
sluiten - altijd riskant om een commentator een pen (of 

microfoon) in handen te geven! De meer persoonlijke 
enquêtevragen laat ik dus maar liggen, niet uit principe maar 

het komt gewoon zo uit. Hopelijk heb ik tussen de regels 
door toch iets van mezelf laten zien. En hebben jullie het met 

plezier (variërend van waardering tot leedvermaak) gelezen. 
En wil je meer van me weten? „k Ben meestal wel in voor 

een goed gesprek, vooral na de wedstrijd.  
 

Nog één vraag aan mezelf dan: 
Wat is je doel voor seizoen 2012? Mijn idee is om weer 

een jaartje bij te tekenen, op naar m‟n 250e 
wedstrijdcommentaar! Waarschijnlijk heb ik er komend 

seizoen ook weer iets meer tijd voor. ‟t Lijkt me verder leuk 
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om een paar tweede klasse wedstrijden te doen. In 2012 
komt er geen enquête (behalve voor nieuwe springers), dus 

als er iets verandert in hobby‟s, werk/school of privé, meld 
het even of accepteer dat we dingen vertellen die niet meer 

up-to-date zijn. 
Eén stukje van de enquête, één vraag eigenlijk blijft echter 

interessant genoeg om te stellen: beste springers, wat is 
jullie doel voor seizoen 2012? Het duurt nog even, maar … 

je kunt het maar vast tussen de oren hebben (en je afvragen 
of voor dat doel misschien ook een goede voorbereiding 

nodig is …). Komen we op terug! 
 

Tenslotte: de pen schuif ik door naar Wendy Helmes. Wendy, 
ik merk dat je altijd goed en enthousiast respons geeft in de 

enquête, en ik zie dat je serieus met de sport bezig bent.  
Dat moet een mooi stukje voor de Polshoogte kunnen 

opleveren!  
 

Sportgenoten, graag tot ziens,  
 

 

 

Jump4Semmy 

Een grote sprong voor 

kankeronderzoek? 

Zoals jullie verderop in de Polshoogte 
kunnen lezen staat het polsstokseizoen 2012 voor de 

afdeling Jaarsveld voor een groot gedeelte in het teken van 
Jump4Semmy met als hoogtepunt natuurlijk het 

Jump4Semmy evenement op 2 juni. Vorig jaar is de afdeling 
Jaarsveld via het hoofdbestuur van de PBH gevraagd om 

mee te werken aan dit evenement, op zo‟n moment hoef je 
eigenlijk niet na te denken, zoiets moet je gewoon doen en 

dat vonden de besturen van Jaarsveld en van de PBH ook. 

 



 

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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Op 2 juni zal er op onze accommodatie gesprongen worden 
om 2 eretitels! 

Allereerst wordt er gesprongen om de voor ons belangrijkste 
jaarlijkse wedstrijd, het kampioenschap van Jaarsveld, de 

winnaars krijgen de bekende houten ereprijzen. 
 

Daarnaast zal er gesprongen worden om de 
Jump4Semmybokaal! In tegenstelling tot het kampioenschap 

van Jaarsveld kan iedereen deze bokaal winnen, het gaat 
namelijk als volgt: 

Aan het begin van het seizoen krijg je een sponsor-formulier 
(die is dan ook op de site www.jump4semmy.nl te 

downloaden) met het verzoek om zoveel mogelijk sponsors 
te vinden voor Jump4Semmy, je sponsor sponsort je per 

gesprongen meter, waarbij we afronden op halve meters. 
(Bijv. je springt 15.74 of lager meter dan wordt er dus 

gerekend met 15.50 meter 15.75 meter of hoger wordt 16 
meter enz.) ook kunnen de mensen invullen of ze akkoord 

gaan met een drempelafstand als je alleen maar nat gaat. 
Die drempelafstand is de waterbreedte waar je overheen 

springt. Bij de grote schansen tellen we alleen de beste 
sprong en op de jeugdschans tellen we de twee beste 

sprongen bij elkaar op! 
 

Als je dus 12 euro per meter gesponsord krijgt en je springt 
15.26 meter (dan rekenen we met 15.50) dan haal je dus      

186 euro op voor Jump4Semmy. 
 

Degene die in zijn categorie het meeste ophaalt krijgt de 
jump4semmy bokaal want dan heb jij het beste „gejumped 

voor Semmy‟. Er is in elk van de 5 categorieën een bokaal 
beschikbaar dus voor de jeugd, jongens, dames, junioren en 

senioren. Kan je dus iets minder goed springen dan kan je 
toch winnen door veel geld per meter op te halen. 

 

http://www.jump4semmy.nl/
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Iedereen die een ingevuld sponsorformulier inlevert krijgt 
ongeacht het gesponsorde bedrag 2 consumptiebonnen, 1 

„eet‟ bon en 1 „drink‟ bon. 
Daarnaast zijn er nog beloningen voor mensen die meer dan 

14 euro per meter ophalen. We hebben dit gesplitst in 2 
groepen: 15 jaar en jonger en 16 jaar en ouder. 

 
Bij de groep 15 jaar en jonger krijg je 6 bonnen van 1 euro 

die je kan inleveren voor een consumptie of voor een 
attractie, daarnaast krijgt de springer met de hoogste 

opbrengst ongeacht de groep waarin je springt een 
(speelgoed) waardebon van 80 euro en een taart van bakker 

Brokking. 
Daarnaast wordt er onder de andere deelnemers met een 

sponsorbedrag van minstens 14 euro per meter nog 4 
waardebonnen verloot van 30 euro. 

 
Bij de groep 16 jaar en ouder is er voor elke deelnemer met 

een sponsoropbrengst van 14 euro per meter een vrijkaart 
beschikbaar voor de Hollandse avond met Jan Smit, Jannes, 

Wesley Blok en Helemaal Hollands. 
Daarnaast krijgt degene met de grootste opbrengst behalve 

de Semmybokaal ook een mooie taart van bakker Brokking. 
 

Maar er is meer mogelijk, je kan bijvoorbeeld je eigen 
„(polsstok)actie‟ bedenken voor Jump4Semmy, neem dan wel 

even contact op met je eigen vereniging of met Eelco 
Tigchelaar. 

Het doel is om een geweldige dag te hebben met heel veel 
activiteiten om het springen heen, waarbij heel veel geld 

wordt opgehaald voor de stichting Jump4Semmy. En we 
hopen dat jullie ons daar volop bij willen helpen! 

 
Namens de afdeling Jaarsveld 

Eelco Tigchelaar 
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Dymphie van Rooijen  
gekozen tot sportvrouw van IJsselstein 

 
Zaterdag 26 november werden in het Oude Stadhuis in 

IJsselstein de winnaars bekendgemaakt van de 
sportverkiezing van IJsselstein.  

In de naastgelegen feestzaal van 'de Ridder' konden 
familieleden en supporters via een rechtstreekse verbinding 

op een groot scherm deze verkiezing 'live' meemaken.  
Vanwege haar goede resultaten bij het polsstokverspringen 

van het afgelopen seizoen was Dymphie genomineerd, ze 

moest de strijd aangaan met damster Laura Timmerman. 
Naast het winnen van bijna alle wedstrijden en het behalen 

van het Hollands Kampioenschap, slaagde Dymphie er ook in 
om haar eigen Nederlands Record te verbeteren. Omdat ze 

ook nog voor het eerst er in slaagde om Nederlands 
Kampioen te worden kon de jury niet om Dymphie heen en 

waren ze het unamiem eens 
om haar voor de tweede keer 

te verkiezen tot IJsselsteins 
sportvrouw van het jaar.  

De andere winnaars waren 
Sportman Rocco van Straten 

(snow- en wakeboarden), 
Sporttalent Yoey Kreuning 

(zwemmen), Sportvrijwilliger 

Mariëtte van der Brugge 
(voetbalvereniging VVIJ). 

Sportploeg van het jaar werd 
het Ritmische Gymteam van 

VOGEL.  
Na de officiële uitreiking in 

het Oude Stadhuis werden de 
winnaars en genomineerden gehuldigd in de feestzaal van 

'de Ridder', waarna het feest kon losbarsten en tot in de 
kleine uurtjes werd voortgezet. 
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Van de sponsorcommissie 
 

Ieder jaar worden vanaf eind november de sponsoren 
benaderd, waarvan de contracten aflopen. Enkele sponsoren 

hebben een jaarcontract, die worden ieder jaar benaderd, 
andere sponsoren hebben weer een 3-jarig contract.  

 
Dit jaar zijn heel wat 3-jarige contracten afgelopen en het is 

toch spannend of de sponsoren in deze economisch mindere 
tijden de contracten nog kunnen en willen verlengen. De 

meeste gesprekken zijn inmiddels gehouden. Enkele 
sponsoren hebben aangegeven dat ze willen stoppen met de 

sponsoring. Dit zijn tot nu toe alleen wat adverteerders van 
het clubblad, maar de meeste sponsoren hebben toch 

aangegeven dat het contract weer verlengd kan worden. 
 

Het contract met onze grootste sponsor NEXT Vastgoed liep 
ook af. Nico Harkes van NEXT Vastgoed heeft aangegeven 

dat zijn bedrijf het lopende contract met 3 jaar wil 
verlengen. Dit betekent dat we de komende 3 jaar springen 

om het NEXT Vastgoedklassement en ook staat dit bedrijf 
vermeld op onze scoreborden. Tevens wil NEXT Vastgoed 

ook bijdragen in de aanleg van een jeugdschans op één van 
de locaties van polsstokvereniging Stichtse Vecht. 

 
De sponsoring van de reclameborden op de polsstokwagen 

van SBB Lopik, Groene Hart kloppend hart en Van Galen 
Schilders & Afwerkingsbedrijf is ook verlengd. Met andere 

sponsoren wordt nog gesproken. 
 

Eén van de huidige sponsoren heeft aangegeven dat ze de 
huidige sponsoring flink wil uitbreiden. Binnenkort hebben 

we een eerste gesprek en we hopen in de maart editie meer 
te kunnen vermelden. 

 
Namens de sponsorcommissie, 

Arja Helmes 



 

 

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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Demonstraties   
Werk, Promotie  

of bron van inkomsten 
 

Aan het einde van 2011 willen we 
alle mensen die op welke manier dan 

ook geholpen hebben bij een demonstratie van de PBH 
hartelijk danken voor hun inzet. 

Dit jaar mochten we 7 demonstraties in het land geven in 
achtereenvolgens: Nootdorp, Altforst (samen met onze 

Friese vrienden), Nieuw Vennep, Brandevoort, Bergambacht 
(minidemo) en Leiden. (Red Bull valt onder een ander kopje) 

Zoals jullie waarschijnlijk weten rekenen we deze 
organisaties de kostprijs voor materiaalgebruik, reiskosten 

en personeelskosten waarbij de kosten voor het personeel en 
de huur van het materiaal de inkomsten zijn voor onze Bond. 

We proberen op een 
standaard 

demonstraties altijd 
met 5 á 6 personen 

aanwezig te zijn en die 
personen zijn ook hard 

nodig, denk bijv. aan: 
stok zetten, mikken, 

instructie geven, 
meten en in sommige 

gevallen ook 
commentaar geven.  

Demo Brandevoort 
 

Maar naast hard werken is het ook altijd heel gezellig, 

grappig en leuk want je komt eigenlijk altijd in plaatsen waar 
er een feeststemming heerst en waar wij de feestvreugde 

mogen vergroten. Met deze demonstraties promoten we 
onze sport in het land en laten we veel mensen voor een 

eerste keer kennismaken met die geweldige sport die wij 
beoefenen. 
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Maar naast promotie zijn de inkomsten ook heel belangrijk, 
na aftrek van de kosten blijft er ongeveer € 3000,= over 

voor de kas van de bond. Dat is ongeveer € 20,= per actieve 
springer van de PBH. Een bedrag dat anders bij de 

contributie moet worden gerekend! En daar wringt nu net de 
schoen! In 2011 was het door diverse redenen zeer moeilijk 

om de demoteams compleet te krijgen! Natuurlijk zit er ook 
een organisatorische reden achter, dit zullen we in 2012 

beter proberen te doen, maar er waren ook andere, vast hele 
goede, redenen om niet mee te werken. We begrijpen dit 

natuurlijk maar hierdoor komen de demo‟s en dus ook de 
inkomsten in het gedrang en dat kan niet de bedoeling zijn, 

als we nu met z‟n allen proberen om deze demo‟s te 
ondersteunen komt het in 2012 helemaal goed met dit hele 

leuke onderdeel van gezamenlijk bond zijn. 
We hopen dat jullie in het komende jaar weer lekker mee 

willen naar de demonstraties en zo onze contributie nog een 
beetje betaalbaar houden, want anders zit er echt niks 

anders op dan te stoppen met de demo‟s en gewoon € 20,= 
meer contributie te vragen  
 

We weten: polsstokverspringen is  

een hobby, een sport, maar weet je….  
VOOR ONS OOK! 

 

Heb je belangstelling om mee te gaan naar één of meer 

demonstraties, meld je dan alvast aan bij: 
eelco.tigchelaar@pbholland.com , met naam, 

telefoonnummer en adres, dan weten we dat je interesse 
hebt en dan kunnen we als we de demokalender bekend is 

contact met je opnemen en weet: nee zeggen kan altijd… 
maar liever niet! 
 

Voor 2012 hebben we de volgende data al definitief 

doorgekregen: 
Zondag 27 mei in Altforst (samen met het FLB) 

Zondag 1 juli in Brandevoort (Helmond) 
 

Namens de democommissie 
Eelco Tigchelaar  

mailto:eelco.tigchelaar@pbholland.com
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Beste sportvrienden, leden en belangstellenden 
van de Polsstokbond Holland 

 
Graag wil ik jullie kennis laten maken met Jump4Semmy; 

dit is de titel van het benefietevenement dat zal plaatsvinden 
op zaterdag 2 juni 2012.  

Het wordt een groot spektakel met een sportief middag- en 
feestelijk avondprogramma.  

„s Middags wordt het kampioenschap van Jaarsveld 
gesprongen, wat tevens een sponsorwedstrijd zal zijn voor 

het goede doel. ‟s Avonds is er een Hollandse feestavond 
met o.a. Jan Smit. Voor het avondfeest zullen 

toegangskaarten worden verkocht. 
De locatie is recreatieterrein Salmsteke (de thuisbasis van 

de afdeling Jaarsveld ). 
 

Ons goede doel 
 

Al het geld dat we ophalen met Jump4Semmy gaat naar 
het onderzoek -dat momenteel in het VuMC te Amsterdam 

wordt gedaan- naar hersenstamkanker.  
 

Deze ziekte komt meestal voor bij kinderen 
in de leeftijd van 5 tot 10 jaar. Dit onderzoek 

ligt ons als werkgroep na aan het hart: Jan 
en Antoeska Renes (initiatiefnemers, beide lid 

van de werkgroep en woonachtig in Lopik) 
hebben in 2008 hun oudste dochter Elisa 

verloren aan deze vreselijke ziekte. Nu is het 
nog een ongeneeslijke vorm van 

kinderkanker, maar dit onderzoek -dat eind 2008 is gestart 
op initiatief van de ouders van het overleden jongetje 

Semmy- kan binnen enkele jaren wellicht een groot verschil 
gaan maken. Meer informatie hierover vind je op 

www.stichtingsemmy.nl . 
 

http://www.stichtingsemmy.nl/
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Daarom hebben wij stichting Jump4Semmy opgericht: wij 
willen d.m.v. ons „jump‟ benefietevenement zoveel mogelijk 

geld genereren voor dit onderzoek. De besturen van de 
polsstokbond en de vereniging Jaarsveld, hoorde van dit idee 

en waren meteen bereid om zich hiervoor in te zetten. 
 

Wat kun je verwachten van Jump4Semmy? 
 

*een wedstrijd polsstokverspringen georganiseerd door de 
afdeling Jaarsveld. Alle springers kunnen zich laten 

sponsoren door vrienden en familie voor hun verste sprong. 
Zij strijden die dag, naast het kampioenschap van Jaarsveld, 

om de Semmy bokaal. Een reden temeer om zo ver mogelijk 
te springen. 

 
* voor de kinderen zijn er springkussens, een springtoren, 

oud hollandsche spelen, pony rijden, een speurtocht, 
knutsel- en schminkhoek en allerlei andere spelactiviteiten 

 
* voor tieners/volwassenen zullen er ook leuke/spannende 

activiteiten zijn, waaronder een bungee-trampoline.  
 

* ‟s avonds is er in een grote tent een Hollandse Feestavond 
met optredens van Jan Smit, Jannes, Wesley Blok en 

Helemaal Hollands.  
 

Kaarten voor deze avond zijn vanaf maart 2012 verkrijgbaar 
bij o.a. PLUS van Velzen te Lopik (reserveren kan nu al via 

onze site). Overdag is er op het terrein vrije toegang.  
 

Gelukkig hebben al een aantal plaatselijke sponsors 
toegezegd om een bijdrage te leveren aan deze dag. Het 

belooft dan ook een echt Lopiks feest te worden op 2 juni 
2012.  
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Bedenk dus alvast hoe jij de meeste sponsors gaat 
binnenhalen voor dit evenement! Of -als je geen 

polsstokverspringer bent- wie je allemaal wil gaan 
sponsoren. Kijk snel op www.jump4semmy.nl als je 

nieuwsgierig bent geworden.  
 

 
Wij vertrouwen erop dat 2 juni 2012, een leuke en 

sportieve dag wordt waar jong en oud van kan 
genieten. Wíj kijken er erg naar uit. Voor nu wensen 

wij jullie allemaal hele goede, gezellige feestdagen 
en een gezond en sportief 2012 toe! 

 
Tot ziens bij Jump4Semmy!  

 
Werkgroep Jump4Semmy:  

Jan en Antoeska Renes, Conny van Apeldoorn, Rijk Sanders, 
Theo, Ton, Ester en Annemarijn van der Linden, Gerrit 

Verweij, Geerte Vijverberg 
 

Stichting Jump4Semmy   -    De Weide 17   -   
3411 ZA  Lopik     -    0348-551987   

info@jump4semmy.nl      -    www.jump4semmy.nl     -    
Rabobank: 1272.44.670 

 
 

http://www.jump4semmy.nl/
mailto:info@jump4semmy.nl
http://www.jump4semmy.nl/


 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

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

Voor al uw tuinhout / steengoed, 

maar ook blokhutten, tuinmeubelen en speeltoestellen. 

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

Ook voor het vervaardigen van kozijnen, deuren, verbouwingen, 

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

Kom eens langs op ons bedrijf 

en bezichtig onze ruime presentatie op tuingebied. 

 

Geen tuincatalogus ontvangen? “Bel ons gerust” 

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

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

www.natuurcampingdeboerderij.nl 

mailto:info@gtlekkerkerker.nl
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Commentaar met vleugels 
 

De polsstokseizoenen van de PBH en FLB 
kennen veel bijzondere wedstrijden, 

waaronder ook enkele gezamenlijke, zoals 
NFM, tweekamp en natuurlijk de beide 

NK‟s. In dit rijtje hoort sinds 2 jaar ook de Red Bull Fierste 
Ljepper wedstrijd, of eigenlijk niet? 

Het is een gezamenlijke wedstrijd voor een beperkt aantal 
topspringers, dus hoort hij er zeker bij, maar als we de 

voorwaarde waaraan deze wedstrijd dan ook moet voldoen, 
zoals waterdiepte, breedte en stoklengte etc. erbij betrekken 

hoort hij weer niet in het rijtje thuis! 
Apart rijtje maken dan? Lijkt me een goede optie, want er is 

nog zo‟n wedstrijd waar de officiële wedstrijdregels niet 
helemaal gelden en dat is de pinkstermarkt wedstrijd in 

Altforst, want ook strijden sinds een aantal jaren springers 
van beide bonden met aluminium stokken om de eretitel. 

Maar goed tot zover de introductie van het Fierste Ljepper 
evenement. Een bijzondere wedstrijd met bijzondere eisen 

aan de springers maar ook aan de officials er omheen. 
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Zoveel wedstrijden zijn er niet waar de wedstrijd eigenlijk in 
het teken staat van de tv opnames, zoveel wedstrijden zijn 

er niet waar elke sprong van elke springer tot op de seconde 
in een tijdschema staat en vooral zoveel wedstrijden zijn er 

niet waar 8 tot 10.000 mensen staan toe te kijken en waar 
alles uitvergroot wordt op een mega tv-scherm. Dit geldt ook 

voor de commentator!  
 

Afgelopen editie mocht ik de honneurs waarnemen namens 
de PBH en dat was een hele belevenis, na dit jaar al 2 

nationale kampioenschappen te hebben mogen 
becommentariëren, 2? Ja 2! Het Nederlands kampioenschap 

in Linschoten en Belgisch kampioenschap in Hamont, was 
voor mij ook de eer weggelegd om in Amersfoort voor de 

Koppelpoort (nee Koppelstok met:” In naam van Oranje doet 
open de poort” had hier niets mee te maken) samen met 

Thomas van Bemmelen van Red Bull het officiële programma 
vol te praten, dus van 2 uur tot ongeveer 5 uur lekker 

kletsen, publiek entertainen en vooral de polsstoksport (en 
Red Bull) promoten.  

 
Hamont 
 

Belgisch 
Kampioen- 

schap 
 

 

 
 

 
 

 
3 uurtjes werk? Vergeet het maar. Want als een organisatie 

alles tot in de puntjes en tot op de seconde plant, ontkomt 
een simpele PBH-commentator daar ook niet aan. Dus de 

dag voor het evenement stond ik om 14.00 uur in 
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Amersfoort voor een voorbespreking met Thomas en de 
mensen van Red Bull over wat ons allemaal te wachten 

stond. Aan alles was gedacht, hoe zetten we de sport neer, 
we spreken standaard over atleten, Red Bull is geen sponsor, 

Red Bull is de organisator, wat zeggen we wanneer en hoe, 
wat zeggen we als er iets mis gaat, met springer of in het 

publiek? En ga zo maar door. Na ongeveer 3 uur overleg 
konden we gelukkig naar buiten om nu eens een echte 

sprong mee te maken, want ondertussen waren Margriet en 
Erik gearriveerd om een aantal proefsprongen te maken 

zodat de accommodatie perfect geprepareerd kon worden. 
Na het zien van de eerste sprong in Amersfoort, was voor 

mij het moment daar om naar huis te gaan en de besproken 
punten nog even te verwerken in handelbare schemaatjes 

die we op zaterdag konden gebruiken.  
 

Zaterdag om 08.00 uur werd ik weer verwacht, puntjes die 
gedurende de avond en nacht nog tevoorschijn waren 

gekomen werden nog even doorgesproken, even een 
gesprekje met de springers om de laatste nieuwtjes te horen 

en dan begint de doorloop, gewoon alvast commentaar 
geven om aan elkaar, de omgeving, het omgevingsgeluid 

etc. te wennen, even eten en dan….. om 13.52 uur stappen 
Thomas en ik het plankier op en lopen onder toeziend oog 

van ongeveer 8000 mensen naar voren om het publiek op te 
warmen, de sport te 

introduceren en het hele 
spektakel op weg te helpen 

naar een geweldig 
evenement ik kan je 

verzekeren, ook als 
commentator krijg je hier 

vleugels van!!! 
 

Eelco Tigchelaar 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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Hallo, ik ben Joriene Baas.  

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over het 
afgelopen seizoen. Ik ben het zusje van Arno, Rian, Danny 

en Lennart. Alle vijf doen wij aan polsstokverspringen. Rian 
kan het het beste, hij was 2de op het NK bij de junioren. 

Dit jaar begon ik in mei bij de jeugd C, later jeugd B en soms 
A. Het ging al snel heel goed, eigenlijk veel beter dan vorig 

jaar. Vorig jaar had ik 7.17 als verste sprong, maar in 2009 
had ik al mijn pr. op 7.27 gezet. Daar moest dit jaar 

natuurlijk verandering in komen. Ik heb heel veel getraind, 
samen met Lennart, Fabiënne en Reinier. Dat deed ik thuis, 

maar ook in Polsbroekerdam. 
 

Het ging vanaf het begin van het seizoen heel goed. De 
tweede wedstrijd sprong ik al een nieuw pr. van 7.30 en 

daarna 7.73 in Vlist en had gelijk mijn eerste prijs te pakken, 
tweede. 

Het bleef goed gaan en er volgde veel mooie sprongen. In 
juli ging het zo goed dat ik begon met trainen op de grote 

schans. Ik wilde eigenlijk wel gaan springen op het NFM, als 
het zou lukken. 

Nou ook op de grote schans ging het heel goed en ik mocht 
van Ben op het NFM springen. 

Daarna vond ik het niet zo leuk meer op de kleine schans, ik 
sprong veel nat omdat ik de stok wat te ver zette en 

daardoor niet over ging. Ik mocht aan het eind licentie 
springen in Linschoten. 

Daarna heb ik nog twee wedstrijden gesprongen in Jaarsveld 
op de grote schans en de verste afstand was 9.83 mtr. Op 

het NFM was mijn verste afstand 10.08 mtr. – dat is dan ook 
nu mijn pr. 

Verste afstand op de jeugdschans is dit jaar 8.53 mtr. in 
Jaarsveld gesprongen. 
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Doordat het zo goed was gegaan mocht ik meedoen aan het 
NK jeugd in IJlst, op de jeugdschans. 

We gingen met 3 meiden van Polsbroekerdam, Femke, 
Fabiënne en ik. Het beloofde vooraf al een spannende strijd 

te worden, want we waren alle drie goed in vorm. We 
sprongen in de categorie meisjes 11 en 12 jaar, terwijl ik zelf 

toen nog maar 10 jaar was. 
Ik ging 's morgens samen met mijn moeder en Lennart naar 

IJlst toe en waren er rond 12.00 uur. 
Het was prachtig weer en er waren ook al veel mensen 

aanwezig. 
Er deden 13 meisjes mee in onze categorie. Na de eerste 

sprong stond ik tweede met een afstand van 8.36 mtr., 
Fabiënne stond eerste met 8.50 mtr., een fries meisje 

Maureen stond derde met 8.11 mtr., Femke was vierde met 
8.05 mtr. 

Toen ging in de tweede ronde Maureen over iedereen heen, 
zij sprong 8.70 mtr., Fabiënne sprong nat en ik 8.40 mtr. We 

moesten dus erg ons best doen in de derde sprong. Helaas 
sprong ik helemaal scheef, 7.80 mtr. en Fabiënne sprong ook 

niet verder dan haar eerste 
sprong 8.07 mtr. 

Maureen ging dus als eerste 
de finale in en mocht dus als 

laatste springen. 
Eerst ging Minke springen, 

7.94 mtr, dat was niet verder 
voor haar dan in de voorronde 

(8.16 mtr.) Femke mocht het 
proberen, ook zij sprong niet 

verder dan in de voorronde en 
bleef op 8.18 mtr. staan. Toen 

moest ik springen, het ging 
heel goed. De stok stond mooi 

recht, ik sprong mooi hoog in 
en trok de stok stil en ging 

langzaam over.  
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Ik kon de stok goed uitklimmen en had een prachtige 
uitsprong. Resultaat 9.32 mtr. – zo dat was goed, over 

iedereen heen. Nu dus afwachten. 
Fabiënne mocht springen, ook zij sprong heel goed maar 

kwam gelukkig niet verder dan ik 9.13 mtr. Nu moest 
Maureen nog, zij kwam ongelukkig in de stok en viel er heel 

raar uit. Zij raakte geblesseerd en dus moest zij genoegen 
nemen met haar afstand uit de voorronde 8.71 mtr. 

Ik werd dus eerste en dus NEDERLANDS KAMPIOEN. 
Gelijk heb ik mijn vader gebeld en mijn grote broers, eerst 

geloofden zij het niet maar het was toch echt waar. 
 

Ik werd in Friesland 
gehuldigd met een mooie 

krans en een mooie prijs, 
meisje in de polsstok. We 

hebben daarna met z'n allen 
nog gezellig gezwommen in 

het water en rond half zes 
gingen we weer richting huis.  

In Oudewater hadden we 
taart gehaald in de 

supermarkt en die hebben we 
mee naar huis genomen.  
 

Thuis hadden Arno, Rian en Danny een spandoek voor mij 
gemaakt en het huis gezellig versiert. 's Avonds kwamen 

mijn opa en oma en ook nog de buurman langs en hebben 
het gezellig met elkaar gevierd. Die week daarop stond ik op 

de voorpagina van de IJsselbode, een krant uit Oudewater en 
kreeg heel veel reacties. 
 

Ook mocht ik mijn krans en prijs aan iedereen in de hele 
school laten zien en heb ik getrakteerd. 

HET IS HEEL LEUK OM NEDERLANDS KAMPIOEN TE WORDEN. 
 

Groetjes van Joriene Baas! 
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Hoi, ik ben Demi Groothedde. 
Ik ben 9 jaar en woon in Jaarsveld. Ik zit nu 2 jaar op 

polsstok en mocht aan het eind van dit seizoen meedoen met 
wedstrijden. Ik heb er met 6 meegedaan en mijn pr is 7.36 m. 

Ik vind het echt super leuk!!!  
En wat ik helemaal niet verwacht 

had, was dat ik dit jaar mee 
mocht doen met het NK in IJlst. 

De avond ervoor kon ik oefenen 
omdat we een nachtje bleven 

slapen. Het was spannend maar 
het was ook heel leuk. Ik was erg 

zenuwachtig, maar iedereen wil 
je helpen. Het was echt gaaf om 

mee te maken. 
Ik hoop dat ik volgend jaar mijn 

record vet verbeter en dat het 

weer een gezellig seizoen wordt.  
 

Groetjes Demi 

 
 

Kleurwedstrijd 
 

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

naar het volleybaltoernooi op 14 januari a.s.  
 

Een deskundige jury zal na het volleybaltoernooi bekend 
maken welke kinderen in de diverse leeftijdsgroepen een 

prijsje hebben gewonnen. 
 

Wel even hieronder je gegevens invullen: 
 

Deze kleurplaat is gemaakt door: 
Naam ……………………………………………..…. Leeftijd……….jaar 

Adres……………………………………………..……………………………….. 
Woonplaats……………………………………………………………………… 

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

Je mag de kleurplaat ook kopiëren en je gegevens op de achterkant vermelden  
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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	 Wie	is	de	Baas	Bokaal
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	 Goudse	Glas	Handel	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

Deze	poster	is	gesponsord	door:
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