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Informatie over de Polsstokbond Holland                    tel nr 0346-240211 

Secretariaat secretariaat@pbholland.com    Veldoven 3  - 3401 RV  IJsselstein 

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 Vacant  

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 Vacant  

DB Technische Commissie 
Voorzitter Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 

Lid Brenda Knijff 06-12193252 

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 

Website 

Beheerder Pieter Hielema 0346-240211 

Demo’s 
Contactpersoon demo’s op wedstrijdschansen Leo Roskam 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  Laurens Lekkerkerker - Arno Baas - Carina den Hartogh  

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 
Lid Jan Kooijman 0348-553006 

Lid Douwe Boersma 06-52618617 

Ledenraad   Henry Helmes  -  Jaco de Groot  -  Bert Koetsier 

Redactie Polshoogte 
Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

mailto:secretariaat@pbholland.com
http://www.pbholland.com/
http://www.zelffierljeppen.nl/
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Vrienden van het Polsstokverspringen 
 

Contactpersoon 
 

Janny Schoenmaker 
 

 

06-28156974 
 

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 
 

Nog een paar weken en het polsstokseizoen zit er weer op. 

Ondanks de wisselende weersomstandigheden is het toch 
weer een prachtig seizoen. Inmiddels zijn er al weer 217 pr’s 

gesprongen op de grote schans en 116 pr’s door de springers 
op de jeugdschans. Allemaal persoonlijke verbeteringen, of 

je nu een hele goede springer bent of wat minder talent 
hebt, bijna iedereen is toch dit jaar weer boven zichzelf 

uitgestegen!!  
De Tweekamp begin juli was spannend en wij mochten de 

zilveren wisselbeker in ontvangst nemen. Bij het NFM werd 
er goed gesprongen, maar de meeste gouden hangertjes 

bleven in Friesland. Nog spannender wordt het NK op 25 
augustus in IJlst. In alle categorieën ligt de strijd helemaal 

open en zijn er meerdere springers die meedingen in de 
strijd om de eer en het gouden polsstokje. 

Als laatste grote wedstrijd krijgen we op 1 september met 
het jeugd NK op de gerenoveerde accommodatie van 

Polsbroekerdam.  
De redactie wenst alle springers heel veel succes!!!! 

 
De volgende editie komt uit: december 2012 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@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 
 

Laat ik eens beginnen met een cijferreeks. 

20.17m, 15.58m, 18.19m en 17,53m. 
Zomaar een reeks? Nee, dit zijn de afstanden 

bij de senioren, dames, junioren en jongens waarmee 
zaterdag 11 augustus jl. in Winsum het Fries Kampioenschap 

2012 is behaald. Prachtige afstanden en prima kampioenen.  
Al cijferend ben ik voor de aardigheid de persoonlijke records 

van onze klassementsleiders daar eens naast gaan zetten en 
wat blijkt: wij Hollanders houden dan ruim 4 meter over! Het 

winnen van de Tweekamp dit jaar was al een indicatie. Heel 
gerust reis ik 25 augustus a.s. dan ook af naar IJlst voor het 

Nederland Kampioenschap en hoop op een mooie en 
sportieve strijd waarbij de besten uiteindelijk met de prijzen 

naar huis gaan. Ik maak me geen zorgen.  
 

Vanuit het bestuur wil ik nogmaals graag de oproep doen om 
eens na te willen denken of een taak binnen het PBH-bestuur 

iets voor jou is. Sinds de laatst ALV, waarbij we afscheid van 
een aantal vertrekkende bestuursleden hebben moeten 

nemen, is de bezetting in het bestuur wat krap en is 
versterking welkom. Nu komt er heel veel neer op de 

schouders van een paar en met wat aanvulling kunnen de 
taken wat makkelijker worden verdeeld. Ook wat extra 

denkkracht, we denken samen met de Friezen na over o.a. 
de invulling van een landelijke competitie en een gezamenlijk 

beleidsplan, is van harte welkom.  
 

Nog maar ongeveer 4 weken en dan ligt ook het seizoen 
2012 achter ons. Het is nog te vroeg om al een oordeel over 

dit seizoen te vellen, maar tot dusverre heb ik erg genoten 
van de wedstrijden waarbij ik aanwezig was. Mooie PR’s heb 

ik gezien en prachtige sprongen en er waren mooie 
resultaten te bewonderen. Er wachten nog een paar 

wedstrijden die ons nog veel plezier kunnen doen beleven. 
En daar ga ik ook van uit. Graag tot ziens op een van de 

accommodaties.  
Jan Kooijman, voorzitter PBH 
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De Koppelcup,  
geef je op!! 

 

Al twee jaar wordt er gesprongen om de 

koppelcup, de enige Hollandse wedstrijd 
waarin teamverband wordt gesprongen. 
 

Voor diegene die het nog niet weten hieronder nog even de 
uitleg punt voor punt: 
 

 Je moet je voor 26 augustus opgeven! Niet 
opgeven is niet meedoen! 

 Je mag meedoen als je een compleet klassement hebt. 
 De hoogst geklasseerde in een categorie wordt 

gekoppeld aan de laagst geklasseerde 
 Elke deelnemer heeft 3 pogingen, de beste afstand 

wordt opgeteld bij de afstand van zijn/haar 
teamgenoot. 

 Bij een oneven aantal deelnemers in een categorie 
wordt er 1 trio gevormd, waarbij een rekenmethode 

zorgt voor een eerlijke uitslag. 
 Naast een wedstrijd staat ook de gezelligheid voorop!!! 

 Na afloop van de wedstrijd zal er weer een 
buikschuifbaan zijn! 

 Alle categorieën doen mee: Senioren, Junioren, 
Jongens, Dames en Jeugd! 

 

Nieuw, nieuw, nieuw:  

Je kan je voor, tijdens en na de wedstrijden in 
Jaarsveld op 18 augustus opgeven bij Eelco Tigchelaar! 

Niet aanwezig: opgeven kan ook via e-mail: 
koppelcup@polsstokjaarsveld.nl 

 

Ben je dit seizoen geblesseerd geweest en heb je daarom 
geen volledig klassement?  

Geef je toch op! Jullie mogen wel meedoen! 
 

Let op!: de wedstrijd begint om 13.00 uur zodat we nog 
lang kunnen buikschuiven en toasten op het einde van het 

seizoen! 



 
 

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!!              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyzerreizen.nl/
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 

Hallo iedereen, 
  
Ik ben Lambert Groothedde en heb deze keer de eer om een 

stukje te mogen schrijven. Daar wil ik Niels Koetsier nog 
“hartelijk” voor bedanken!  

Mijn carrière als polsstokspringer begon toen ik 5 jaar oud 
was met een bezemsteel over de zandbak. Ik was toen dag 

en nacht aan het oefenen en toen ik 8 jaar was, mocht ik 
dan eindelijk in Jaarsveld de echte schans op. We hadden 

toen nog geen jeugdschans. Teus Eikelenboom (ja, hij was er 
toen ook al) had een mooi houten stokje van 7 meter voor 

me, en als ik hem uitklom haalde ik net niet de overkant. 
Maar ik bleef het proberen en op een zeker moment kon ik 

met een aluminium stok gaan springen en aan wedstrijden 
mee gaan doen. In het begin reed ik altijd met familie 

Lehman mee. Later met mijn moeder en Teus. Bij Teus 

achter in het busje op een tuinstoel naar Noordwijkerhout en 
mee op de camping in Friesland om de tweekamp te 

springen. Dat waren voor mij echt hoogtepunten als jochie. 
Ik heb in de jaren best nog veel prijzen gewonnen, 

waaronder 4x bondskampioen, 2x Nederlands Kampioen en 
een keer springer van 

het jaar. In 2000 was 
mijn laatste seizoen. 

Dat stopte toen, omdat 
ik voor de vierde keer 

mijn enkelbanden 
scheurde, dus had ik 

zoiets van: “het lijkt me 
beter om maar even 

niet meer te gaan 

springen.” 
 
 

 

Foto uit de oude doos. Hollands Kampioenschap 1986 in Groot Ammers – met de bronzen 
springer op de voorgrond en de bronzen plak in de handen van de winnaars  
Vlnr Ronald Overbeek, Arja (Helmes) van Vliet, Aart de With, Lambert Groothedde 
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Maar toen kwam 2011 en mijn dochter Demi kwam uit het 
niets met de vraag of ze mocht polsstokspringen. Eerst 

trainen in Jaarsveld met haar moeder en al gauw ook 
wedstrijdjes bij de jeugd. En voor je het weet sta je dan 

weer elke week bij de schans en dan gaat het weer 
kriebelen! Dus onder het ouder-kind springen kon ik niet 

meer uit, daarna een paar keer getraind en daardoor de 
‘springersgriep’ weer te pakken. Dus in 2012 me weer 

aangemeld als springend lid om, zo had ik me voorgenomen, 
een stuk of 7 wedstrijden mee te doen als voorbereiding op 

het NFM. Maar inmiddels h eb ik bijna alle wedstrijden mee 
gedaan en heb er weer heel veel plezier in en ga zeker in 

2013 door als springer. 
De grootste verandering voor mij is 

toch de Carbonstok. De 
aluminiumstok van vroeger die kan 

je lekker buigen tijdens het 

klimmen, maar de carbonstok doet 
absoluut niets. Dus het vereist een 

andere klimstijl en dat valt na 12 
jaar niet sporten soms best tegen. 

Verder begeleid ik Demi en nog  een 
paar springers uit Jaarsveld bij de 

jeugdwedstrijden en geniet ik er 
van dat daar het niveau ook steeds 

beter wordt. Dit is te danken aan 
de goede jeugdtrainers en –

trainingen en de accommodaties! 
Maar het belangrijkste vind ik dat iedereen echt plezier 

beleeft aan deze speciale sport! 
Dit was dus in het kort mij story en ik geef de pen door aan 

Jaco de Hoop. Die jongen springt sinds dit jaar voor het eerst 

mee en ik denk dat je van hem nog wel wat gaat zien in de 
toekomst. 

Iedereen nog een goed seizoen en veel springplezier! 
 

Groetjes Lambert. 
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Demonstraties 
 

Ook dit jaar is het demoteam van de 
Polsstokbond Holland weer present 

op diverse dorps- en buurtfeesten. De meeste organisaties 
van de evenementen zijn al vaste klanten van onze bond, zo 

begonnen we dit jaar in Altforst waar al ruim 30 jaar 
gesprongen wordt, eerst alleen met onze Friese collega’s 

maar sinds een jaar of wat ook met Hollandse inbreng onder 
het motto: duel der bonden. Een echte vriendschappelijke 

wedstrijd tussen de springers en de Ljeppers, met dit jaar 
een oranje gekleurde finale, van de 5 mannen in de finale 

droegen er 4 een oranje shirt, maar zoals wel vaker ging een 
ljepper er met de prijs vandoor, wel een ljepper met een 

oranje hart: Niels Koetsier! Al met al een gezellige sportieve 
dag in de Betuwe. Vervolgens ging ons democircus richting 

Nieuw Vennep, een avond demo tijdens de feestweek. Met 
een dertigtal deelnemers waaronder 3 dames was het weer 

aardig doorwerken voor ons team, zeker omdat de lucht 
steeds donkerder werd en, (gelukkig) nadat iedereen 1 

sprong had gemaakt, gingen de sluizen open en moesten we 
vervroegd een einde maken aan een toch heel leuke 

demonstratie. 
Anderhalve week later stond alweer de volgende demo op de 

agenda, en dat was een bijzondere, in Brandevoort, een 
nieuwbouwwijk tussen Eindhoven en Helmond. Een wijk die 

nu tien jaar oud is en die na de wegen, de winkels en het 
werken nu toe is aan kunst. En laat er nu een echt 

polsstokkunstwerk onthuld worden vlak voor de 
demonstratie. Een geweldig en machtig artistieke impressie 

van een sprong in een tiental stappen. Dit beeld van 
ongeveer 6 met lang en vier meter hoog staat nu bij de 

rotonde richting de springlocatie waar we al jaren vaste gast 
mogen zijn. Een beeld om trots op te zijn! 

Nu ik dit schrijf staan we op het punt om naar onze Belgische 
vrienden te gaan, en zowaar lijkt het weer, weer mee te 

werken! Na jaren van kwakkelweer, is het nu echt goed 



 - 9 - 

springweer en gaan we dan weer net als vorig jaar op weg 
naar een Belgisch record? 

De laatste demo dit jaar is ook al een kleine traditie, op 3 
oktober viert heel Leiden feest, en wij mogen meedoen! Op 

een historische Locatie bij de Steenschuur, bekend van de 
ramp met het kruitschip en richting burgemeester van der 

Werff ( zijn standbeeld wel te verstaan), de man die Leiden 
leidde tijdens het Spaanse bezet in de 80 jarige oorlog. 

Voor deze demo zijn we nog op zoek naar 1 of 2 ervaren 
demospringers, het liefst in staat om de polsstokwagen te 

rijden, geef je op bij Eelco Tigchelaar. Bij hem kan je ook 
terecht voor meer informatie over demonstraties. Wil je de 

demo nieuwsbrief ontvangen geef je hier dan voor op via: 
eelco.tigchelaar@pbholland.com  

 
 

Overzicht wedstrijdleiders 2012 

 

Dit jaar zijn er een aantal wedstrijdleiders ‘in 

opleiding’. In de vorige Polshoogte waren de 
meeste telefoonnummers al vermeld. 

Hieronder volgt de complete lijst van de nummers  
waarop de wedstrijdleiders bereikbaar zijn. 

Ook de nummers van Erwin, Brenda en Teus zijn gewijzigd. 
 

Gerard Backx 06-30143464  

Erwin v Duin 06-45982456    
Teus Eikelenboom 06-24426299   

Annie vd Geer 06-40441009    
Henry Helmes 06-12235709   

Brenda Knijff 06-12192325 / 0348-402222 

Piet Nap 06-30806805 
Gerwin van Vliet 06-29520183 

Aart de With 06-13053455 
Krista van Midden 06-54314247 

Eelco Tigchelaar 06-21693252 
Jeugd: Ben van Schaik 0348-451949 

Bus: Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

mailto:eelco.tigchelaar@pbholland.com


 

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 
 

 

Complete systemen op maat 

Diverse onderdelen in 

voorraad 

Notebooks nieuw en gebruikt 

Reparatie van pc’s 

Goede service 
   

 
 

                                                          

 VENTANA ZONWERING. 
SWAMMERDAMWEG 14A. 

3401 MP IJSSELSTEIN. 
030 – 6006560. 

 

 
 

 

 
WWW.VENTANAZONWERING.NL 

 

 
 

Bijvoet Verf en Wand 

Swammerdamweg 14 
3401 MP  IJsselstein 

Tel: 030-6881491 
 

www.bijvoetverf.nl 

 

www.dewitcomputers.nl 
 

Benschopperstraat 18  IJsselstein  
 Tel. 030-6573841 
De Wit Multimedia 

Hogewoerd 2  Woerden Tel 0348-419902 

 

http://www.bijvoetverf.nl/
http://www.dewitcomputers.nl/
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Jump4Semmy 

Geweldig, bedankt! 

 
2 juni was het zover, na een lange tijd 

van voorbereiding, de eerste echte goede doelwedstrijd van 
de polsstokbond Holland: Jump4Semmy. 

Het weer was geweldig, niet te warm, niet te koud en 
gelukkig droog en dat is in 2012 heel bijzonder! 

 
Als ik ’s ochtends om 07.30 uur Salmsteke op rij, wordt er al 

volop gewerkt, luchtkussens liggen klaar om opgeblazen te 
worden, er staat een grote tent, kraampjes, stoelen tafels en 

alles wat nodig is voor zo’n dag staat of wordt neergezet. 
Ook de reportagebus van RTV9 staat al op z’n plek om de 

gehele dag live uit te zenden vanaf Salmsteke. 
Maar er moet nog veel gebeuren, willen we om 11.30 uur het 

festijn kunnen openen, of in ieder geval onze Burgemeester 
en de ouders van Semmy, de (helaas) overleden jongen 

waar de stichting naar vernoemd is. 
 

Ook rond de polsstokarena moet er nog het e.e.a. gebeuren 
om het kampioenschap van Jaarsveld een feestelijk uiterlijk 

te geven en om de wedstrijd te kunnen verspringen. 
Gelukkig zijn er weer een aantal leden die mee werken om 

alles op te bouwen en neer te zetten, bedankt.  
 

Om 11.30 uur wordt de benefietdag Jump4Semmy geopend 
onder muzikale begeleiding van de Draadnagels en dan gaat 

het los, busladingen vol komen vanuit Lopik richting 
Salmsteke, en niet alleen om te springen, te hobbelen of te 

roetsjen maar zeker ook om de springers aan het werk te 
zien!  

 
Natuurlijk sprongen veel springers niet alleen voor de eer 

van het kampioenschap van Jaarsveld, ze sprongen ook voor 
‘Semmy’ veel sponsorformulieren werden er (last-minute) 
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ingeleverd en veel geld kon er opgehaald worden als, als, 
als. Als de sprongen maar ver genoeg waren, Nederlandse 

Records, persoonlijke records en ereplaatsen konden nog 
heel veel geld extra opleveren.  

 
Uiteindelijk konden we aan het einde van de middag naast 

de kampioenen van Jaarsveld ook de winnaars huldigen die 
’s middags het meeste geld ophaalden voor dit geweldig 

goede doel!  
 

Het bedrag dat we op deze dag konden bekendmaken was 
ruim 4500 euro, maar dat het meer zou worden wisten we 

al, en we gaan op het moment dat ik dit schrijf al richting de 
6000 euro! Er zijn nog een paar springers die hun envelop 

met geld nog in moeten leveren en we hopen natuurlijk dat 
dit snel gebeurt zodat we het geld kunnen overmaken 

richting Jump4Semmy.  
 

Er zijn ook nog een aantal geweldige spontane acties 
opgezet om het bedrag te verhogen die we allemaal onder 

het gezamenlijke motto: polsstokspringen voor Semmy 
richting de stichting Jump4Semmy zullen storten, een kleine 

bloemlezing: 500 euro van de NFM shirts, 500 euro van Red 
Bull en een nog onbekend bedrag (waarschijnlijk rond de 

500 euro) wat overgemaakt wordt vanuit Brandevoort, zij 
waren zo geroerd door ons goede doel dat zij besloten om de 

winst van hun fierljepevenement ook te doneren aan 
‘Semmy’. 

 
Geweldig allemaal, zo komen we vanzelf aan een prachtig 

bedrag! 
 

En dan kan ik maar 1 woord bedenken om te bedanken en 
dat is: BEDANKT 

 

Eelco Tigchelaar 
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JEUGD NK POLSSTOKKERDAM 
 

Wij zijn enthousiast bezig met de 
voorbereidingen voor het Nederlands 

Kampioenschap voor de jeugd wat op  
1 september wordt gehouden op de nieuwe  

jeugdschansen in POLSSTOKKERDAM! 
 

Het beloofd een onvergetelijk jeugd NK te worden waarbij de 
kinderen kunnen presteren, maar vooral kunnen genieten 

van hun sport.  
 

Wij hopen op zoveel mogelijk publiek. Als iedereen komt en 

zijn familie en vrienden mee brengt moet dit lukken.  
Er is een springkussen en natuurlijk de grote speeltuin, 

Jeppie en Jeppie lopen rond, er komt een opening op muziek 
waaraan iedereen mee kan doen. 

Voor de kampioenen zijn er mooie prijzen en natuurlijk ook 
kransen.  

 
Genoeg reden om te komen kijken! 

 
Na afloop is er in de Triangel een kinderkampioensfeest!  

Dus kinderen trek je discokleren aan en komt allemaal naar 
de Triangel voor een spetterende kinder-kampioens-disco!  

 
Ook voor de volwassenen is de Triangel natuurlijk gewoon 

open! 

 
Verdere gegevens kunnen jullie vinden op Facebook, want 

speciaal voor dit jeugd NK is een Facebook pagina gemaakt. 
 

Wij hebben er zin in! 
Tot op 1 september in POLSSTOKKERDAM 
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Nieuwe voorzitter 
Polsstokvereniging Polsbroekerdam 

 
Beste polsstokvrienden, 

 
Toeschouwen met af en toe wat harken of 

meten deed ik al even. Ook voor polsstokgerelateerde 
activiteiten naast de polsstokverspringwedstrijden heb ik me 

wel eens laten strikken.  
Zo ook nu: per 24 juli 2012 ben ik officieel voorzitter 

geworden van polsstokvereniging Polsbroekerdam - 

Polsstokkerdam. De vereniging zat al een tijdje te springen 
om een voorzitter. Met mijn kennis, ervaring en hart voor 

polsstokverspringen/Polsbroekerdam mag ik die rol dan nu 
gaan vervullen. 

Ik ga mijn beste beentje voor zetten. Ik zal, waar nodig, een 
stok achter de deur zijn of een stok in het wiel steken in de 

hoop dat de organisatie niet in het water valt. Ik zal voor de 
vereniging in de bres springen, hopelijk zonder het met 

anderen aan de stok te krijgen. Ik zal, waar nodig, 
aanmoedigen dan wel ontraden om als vereniging uit de 

band te springen. Et cetera, et cetera. Kort gezegd, zonder 
van de hak op de tak te springen, wil ik bijdragen aan de 

vereniging om deze organisatorisch naar een hoger level te 
tillen. Ik doe mijn best, dat staat als een paal boven water! 

 

Ik heb vertrouwen in de samenwerking met de andere 
bestuursleden van Polsstokkerdam. Mijn wens is dat de 

samenwerking met andere polsstokverenigingen, de PBH en 
alle commissies een vruchtbare zal zijn. 

 
Vriendelijke groeten, 

Hugo van Amerongen 



 

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 

 
 

       Body Business IJsselstein..   
           Baden Powellweg 4.. 
          3401 RR IJsselstein.. 
               tel: 030-6882112.. 

     
   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 

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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Polsstokverspringers 
 in Litouwen 

 

 

Van 5 tot en met 11 juli zijn ‘we’ in Litouwen geweest om 
deel te nemen aan de 5e TAFISA World Sport for All Games. 

Dit is een evenement wat om de 4 jaar wordt georganiseerd 
voor niet-Olympische sporten, traditionele sporten en 

demonstratie sporten. Het NFB (Nederlandse Fierljep Bond) 
was uitgenodigd om met een delegatie van 10 personen deel 

te nemen om onze traditionele sport fierljeppen te promoten.  
Vanuit de Polsstokbond Holland zijn Theo van Kooten, 

Dymphie van Rooijen en Wilco van Amerongen als springers 
meegegaan en Arja Helmes als lid van het organiserende 

begeleidingsteam. Ook zijn een aantal Hollandse (Koos, 
Wilma, Henry, Marja, Jan en Marijke) en Friese supporters en 

een camerateam van Omroep Friesland meegereisd om met 
eigen ogen zo’n groots evenement en het land te bekijken. 

 
Verslag van Dymphie. 

Jullie hebben ons allemaal alweer terug gezien, maar hier 
nog even een verslagje over de polsstokreis naar de 

wereldspelen in Litouwen. Na een aantal vergaderingen en 
voorbereidingen was het dan eindelijk zover. 5 Juli om 8.40 

uur vertrokken we met een delegatie en supporters met het 
vliegtuig naar Riga (Letland) om vanuit daar met de bus naar 

Siauliai te rijden. Tenminste dat was de bedoeling. Door een 
ongeluk was de snelweg compleet afgesloten, waardoor we 

om moesten rijden. Doordat een gedeelte van de delegatie 
daarna nog in een file terechtkwam lukte het niet om op tijd 

op het vliegveld te zijn. De incheckbalie was al gesloten, de 
koffers moesten via de handbagage en het vliegtuig ging 

uiteindelijk met de hele delegatie iets later dan gepland de 
lucht in. Eenmaal aangekomen in Riga was onze beloofde 

busje nog niet aangekomen. We hebben onze tijd even vol 
gemaakt in het restaurant met een spelletje regenwormen. 

Om 15.00 uur kwam dan toch een bus en konden we op weg 
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naar Siauliai waar we naar de Arena werden gebracht, een 
prachtig gebouw, speciaal gebouwd voor de wedstrijden van 

hun nationale sport Basketbal. We kregen daar onze 
accreditatie en we maakten daar kennis met onze vaste 

begeleidster Morta. Ook Marius kwam er later op de dag nog 
bij, het bleek dat hij ’s middags naar het vliegveld in Riga 

gestuurd was om ons met het beloofde busje op te halen. 
We werden gebracht naar een schoolgebouw vlak bij het 

voetbalstadion wat de hele week 
onze thuisbasis zou worden. In dit 

gebouw was ons volgens de 
papieren die we vooraf hadden 

ontvangen een 2 keer 6 persoons 
‘sieter’ toegewezen, dit bleken 

twee klaslokalen te zijn met in elk 
lokaal 6 bedden. We wisten dat we 

niet zoals 4 jaar geleden in Busan een 5 sterren hotel zouden 
krijgen, maar we hadden toch iets anders verwacht en er 

niet op gerekend dat de heren en dames bij elkaar in een 
ruimte moesten slapen. De splitsing was snel gemaakt. De 

‘jonkies’ in in de ene kamer en de ‘oudjes’ en de dames 
namen de andere. De bedden sliepen overigens prima, er 

stonden kledingkasten en er lag zelfs een handdoekenpakket 
-kleur stokkendoeken- voor ons klaar. 

Vanuit dit schoolgebouw hebben we onze eerste indrukken 
opgedaan. Eigenlijk lijkt Litouwen best een beetje op 

Nederland: vlak, groen, een zonnetje en af en toe een wolkje 
aan de lucht.  

Het ontbijt, de lunch en het diner kregen we niet in het 
schoolgebouw, maar in een discotheek/nachtclub in de stad. 

We moesten daarvoor helaas wel eerst de bus nemen, en dat 
was best wel lastig. Morta gaf ons de bustijden door, en zij 

en Marius stonden iedere ochtend in het gebouw klaar om 
ons verder de dag tot ’s avonds laat te begeleiden. Na het 

ontbijtbuffet zochten we de bushalte weer op met de bus 
naar de Arena te gaan. Daarvandaan vertrok de bus naar 

Kursenai, een dorp op ruim 25 km van Siauliai, waar de 



 

 

 

 

Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 

 

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

 

www.ralphsports.nl 
 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 
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schans was gebouwd. Het was wel jammer dat dit niet in 
Siauliai was gemaakt. Er was eerst toegezegd dat er op drie 

plaatsen een schans gebouwd zou worden, maar ongeveer 
een maand voor ons vertrek werd doorgegeven dat dit niet 

ging lukken.  
De volgende dag gingen we 

meteen op pad om onze sport te 
promoten. We werden met de bus 

naar Kursenai gebracht en zagen 
dat de schans er keurig bij lag, 

alleen was door de regen (die 
nacht) het zandbed in het water 

gespoeld. Door met elkaar de 
handen uit de mouwen te steken 

was de accommodatie zo 
springklaar gemaakt. Het zand werd uit het water geschept, 

het zandbed omgespit, het demoschansje werd klaar gezet, 
de klimpaal in de grond geplaatst en uiteindelijk werden dan 

ook de matten uitgerold. Klaar om te springen en te laten 
zien wat we konden. Na wat sprongen over het 8,5 meter 

brede water mochten ook plaatselijke bewoners onze sport 
proberen. Om het wat veiliger te maken voor deze springers 

hebben we luchtbedden op de waterrand gelegd. Dit werkte 
erg goed en diverse springers konden aan de overkant 

komen. Uiteraard hebben we ook erg genoten van de 
natsprongen. ’  s Avonds was de opening van de wereldspelen. 

Met onze complete delegatie liepen we met onze 
Nederlandse vlag in een lange 

optocht naar de Arena waar de 
verdere opening zou plaats 

vinden. Er was veel 
belangstelling langs de weg, 

die even naar ons zwaaiden. 
Of zoals Wilco het zou 

verwoorden: we waren even 
‘World Famous’. We hebben 

direct maar van de 
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mogelijkheid gebruik gemaakt om onze speciaal voor 
Litouwen gedrukte Engelse folders uit te delen. In het 

stadion was een mooie show neergezet van Litouwse dansen 
en daarna werd elk land met zijn delegatie voorgesteld aan 

het publiek. We hebben dit ervaren als een erg mooie avond. 
Ook op dag 3 zouden we een demo en 

clinic geven, maar toen we de schans 
net hadden opgebouwd kregen we een 

onweersbui. Door de keiharde regen 
was de demo niet meer mogelijk. In 

Litouwen regent het, anders dan in 
Nederland, 10-15 minuten keihard maar 

daarna is het ook weer droog. Helaas 
waren onze matten en het zandbed 

verregend, waardoor er niet meer 
gesprongen kon worden.  

Dag 4 zijn we naar het strand geweest 
om lekker even uit te waaien. Echt 

warm was het namelijk niet, dus er kon 
niet gezwommen worden. Aan het eind 

van de middag waren we terug en zijn 
we bij andere sporten en demonstraties 

wezen kijken. Er was een Roemeens 
team aanwezig, die ons heel graag hun 

sport Oina (soort honkbal) wilden leren. 
Volgens de Roemenen hadden we erg 

veel talent :D. Omdat er op deze locatie 
veel nationaliteiten aanwezig waren, 

hebben we ook de mogelijkheid genomen om hun te 
vertellen over onze landenwedstrijd.  

Op dag 5 zouden we namelijk een polsstokclinic geven 
waarin nationale records gevestigd konden worden. We 

hebben zoveel mogelijk mensen overgehaald om onze sport 
dan ook eens te proberen. 

Op dag 5 was het dus even afwachten hoeveel mensen er 
zouden komen om samen met ons met de bus naar Kursenai 

te gaan. Er waren vanuit verschillende landen sporters 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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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gekomen die onze sport prachtig 
vonden en het graag wilden 

proberen. Ook het Roemeense Oina 
team was aanwezig. Door de vele 

regen was het water in de rivier 
flink gestegen en was nu ongeveer 

10 meter breed.  
Diverse nationaliteiten hebben 

meegedaan, die niet allemaal de overkant haalden, maar er 
zijn die dag toch nog 4 nieuwe landenrecords gesprongen. 

Elke sporter was erg enthousiast over onze sport.  
Daarna restte ons nog een rustdagje en de sluiting van de 

spelen. Bij de sluiting kregen wij nog een prijs voor ‘the 
wettest performance’. Erg toepasselijk 

natuurlijk. Na een hele week vol 
indrukken, enthousiasme en 

verrassingen zijn we weer afgereisd 
naar Riga. Onderweg hebben we nog 

een stop gemaakt bij de Kruisheuvel. 
Dit is een heuvel met gigantisch veel 

kruisen erop. Er staan daar nu meer 
dan 55.000 grote kruisen en daaraan 

hangen ontelbaar kleinere kruisjes. Erg 
indrukwekkend.  

We zijn nog 1 nachtje in Riga gebleven 
voordat ons vliegtuig de volgende morgen weer naar 

Nederland vertrok. Zo hebben we ook nog wat van de stad 
Riga mee gekregen, voordat we weer thuis kwamen.  

Kort gezegd was dit een erg gave ervaring. We hebben veel 
culturen bij elkaar gezien, met mensen waaraan we ons wél 

maar soms ook niet verstaanbaar konden maken. We 
hebben onze sport mogen promoten en hebben ook 

indrukken van andere sporten opgedaan. Af en toe moest er 
wel wat worden geïmproviseerd, maar we hebben ook veel 

gelachen en het was erg gezellig tussen de Friese en 
Hollandse leden van de delegatie. 

Dymphie van Rooijen 
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Open Fries Kampioenschap 
Slingeraap 
30e editie 

 

zaterdag 25 augustus 2012 te Akkrum  
aanvang 18.30 uur (senioren starten later) 

 
In Akkrum wordt in 2012 voor de 30e keer het Open Fries 

Kampioenschap Slingeraap (touwslingeren) georganiseerd. 
De deelnemers moeten in het touw springen en over de 

rivier de Boorne slingeren, waarna zij belangen in een 
zandbed. De rivier is zo’n 8 meter breed. Het absolute record 

ligt zo rond de 16 meter. 
Het Fries Kampioenschap Slingeraap is inmiddels meerder 

malen op de televisie vertoond. Er komen veel deelnemers 
op af en het is spectaculair voor het publiek. 

Op één avond springen zowel de toppers (veel fierljeppers) 
alsook de kinderen. Er wordn gestreden in 4 klassen door de 

junioren (t/m 16 jaar, jongens en meisjes) en senioren (17 
jaar en ouder, dames en heren). 

Het wedstrijdcommentaar is in handen van de gebroeders 
Hans en Wim Anker. 
 

Plaats van handeling: De Boarn achter de Rabobank in het 
centrum van Akkrum.  
 

Inschrijven kan vanaf 18 augustus via www.slingeraap-
akkrum.nl 

Om de datum alvast in de agenda te noteren om je zo weer 
tijdig aan te melden voor het slingerapen, want zoals ieder 

jaar is het ook dit jaar weer, vol is vol. 
 

Telefoonnummer: 06-53412153  
(secretaris, de heer Sietze Eelsingh). 

 
Organisatie : Slingeraapcommissie van 

de Stichting Akkrum/Nes Centraal.  

http://www.slingeraap-akkrum.nl/
http://www.slingeraap-akkrum.nl/
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Ik ben Dennis van Jaarsveld, ik ben 10 jaar en ik woon in 

Benschop. 
Sinds vorig jaar zit ik op polsstokspringen in 

Polsbroekerdam. Ik ben begonnen op de donderdag bij 
Cynthia en Joanne. Dit jaar mocht ik naar de maandag om  

bij Ben te trainen. Mijn vader gaat altijd mee naar de 
training en gaat dan mikken.   

Na een paar keer trainen mocht 
ik van Ben wedstrijden gaan 

springen. Wedstrijden springen 
vind ik heel leuk. Ik heb al in 

Jaarsveld een 3e plaats 
gehaald, in Polsbroekerdam 2e 

bij de JEVA bokaal. En ook 2e 
bij Jeugd B in Polsbroekerdam. 

Ik hoop dit jaar nog een keer 
1e te worden.  

Mijn pr is 8,10 m.  
Ik hoop dit jaar nog de 9 meter 

te springen :-).  
Mijn opa is lid van de polsstok 

in Jaarsveld en die meet daar 
vaak. Hij gaat bijna altijd mee 

als ik een wedstrijd moet 
springen.  

Verder zit ik ook nog op de scouting in Lopik en op de 
volleybal in Benschop. Ik vind dit allebei ook heel leuk. 

 
Groetjes van Dennis van Jaarsveld. 
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Hoi ik ben Pieter en mijn zoontje 
Kenzo wil wat zeggen.  

En m’n zoontje zegt ... ?  
Ik vind polsstokverspringen een 

supergave sport. Deze zomer doe ik 
voor het eerst mee met de wedstrijden 

en ik vind het hartstikke leuk. Ik wou 
best dat polsstokverspringen ook op 

de Olympische Spelen mee deed net 
zoals polsstokhoogspringen. In 2028 

als de Spelen in Amsterdam zijn wil ik 
dan wel Olympisch Kampioen worden. 

Dan moet ik wel wat verder springen 
dan mijn pr van 8.51 meter denk ik. 

 

 

 

Ik ben Jonathan Stigter (13 jaar) en ik woon in Jaarsveld. 
Ik zit al best lang op polsstok (ongeveer 4 jaar) ik zit ook 

nog op voetbal in de c2. Ik train op elke maandag in 
Jaarsveld en het gaat best wel goed. Volgend jaar hoop ik 

licentie te springen. Ik vind polsstokspringen wel een hele 
leuke sport om te doen. Mijn sterke punt is de aanloop en 

mijn zwakke punt is 
klimmen. Mijn grote 

voorbeeld is Erwin 
Timmerarends. Mijn vader 

(Johan Stigter) zat vroeger 
ook op polsstokspringen en 

mijn ome Herman ook, 
later is hij commentator 

geworden, mijn zus 
(Esther Stigter) zit er ook 

op en mijn zusje Hanna is 
nu ook druk aan het 

oefenen in onze klimpaal in 
onze tuin. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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De avonturen van Jeppie 
 

Hoi, ik ben Jeppie, de mascotte van het polsstokverspringen 
en jullie komen mij soms tegen bij speciale wedstrijden.  

Het ene jaar maak ik meer mee als het andere jaar, maar dit 
jaar heb ik wel een heel bijzonder avontuur beleefd. 
 

Samen met mijn vriendje Ljeppie de Ljip (de mascotte van 
de springers uit Friesland) mocht ik mee naar de 

wereldspelen in Litouwen. Eerst werd ik wel in een grote 
plastic zak onderin de demowagen gestopt (ik denk dat dit 

moest, omdat ik geen geldig paspoort heb), het ritje duurde 
heel lang en we gingen ook nog heel lang een beetje heen en 

weer. Ik werd er een beetje zeeziek van, maar dat klopte 
ook, want we hebben wel 28 uur op een vrachtboot gevaren. 

Ik weet nu wel dat ik liever in het water zwem, dan dat ik op 
een boot mee moet.. 

Toen we in Litouwen kwamen zag ik dat daar een schans was 
gebouwd. Samen met Ljeppie heb ik nog flyers uitgedeeld 

aan de bezoekers. De kinderen verstond ik niet zo goed, 
want die praten geen Nederlands, maar de Engelstalige 

flyers vonden ze 
leuk, vooral 

omdat daar ook 
onze springers op 

stonden, die ook 
in Litouwen 

waren. 
Natuurlijk wilde 

iedereen met ons 
op de foto en daar 

hebben we nog 
even tijd voor 

vrijgemaakt. 
 

Ook de mascotte van de wereldspelen kwam nog even langs, 
want die wilde met onze delegatie op de foto. 
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Samen met deze mascotte 
hebben we ook nog in de 

paal geklommen. 
Natuurlijk klom ik het 

beste en zat bijna boven in 
de klimpaal;-)  
 

Eigenlijk wilden we ook 
meelopen met een optocht 

naar de 
openingsceremonie in de 

stad, maar dat werd ons 
afgeraden. Het was die 

dag ongeveer 30 graden 
en we zouden bijna twee 

uur moeten lopen, zonder 
dat we een verkoelende 

waterplas tegen kwamen, 
waar ik een duik in zou 

kunnen nemen. 
 

Inmiddels ben ik weer terug in Nederland en jullie hebben 

me waarschijnlijk ook al gezien tijdens de Polsstokdag in 
Polsbroekerdam. Ik was daar wel een beetje vermomd, want 

ze trokken me een soort berenvel aan. Dat kwam omdat het 
thema van de polsstokdag Oertijd was, en dan is het 

natuurlijk leuk als je daaraan mee doet en je kleding een 
beetje aanpast. 
 

Natuurlijk ben ik ook weer meegereisd naar het altijd 
gezellige Kamp Holland in It Heidenskip. Na de spannende 

wedstrijd heb ik daar alle kampioenen gefeliciteerd, ik ben 
met ze op de foto gegaan en daarna heb ik een mooie 

feestduik gemaakt. 
Bij het NK voor de jeugd in Polsbroekerdam komen jullie me 

ook vast weer tegen. 
 

Groetjes van Jeppie 



bij brandschade, rook- en roetschade,  
storm- en waterschade, schimmelschade, 
inbraak- en explosieschade én overige schades

totaal
oplossingen

      24/7  
0800 - 365 62 67 
       www.dolmans.com calamITEITEn

dIEnsTEn

professionals!



Hier vindt u adressen van de accommodaties, uitslagen, 
foto’s en profi elen van de springers, fi lmpjes en nog veel meer.

Wedstrijdkalender Polsstokverspringen / Fierljeppen

Hier vindt u adressen van de accommodaties, uitslagen, 

www.pbholland.nl

2e klasse en jeugd
za 12 mei 18:30 Linschoten
di 15 mei 19:00 Vlist*
za 19 mei 15:00 Vlist
di 22 mei 19:00 Linschoten*
za 26 mei 18:30 Linschoten
di 29 mei 19:00 Jaarsveld*

za 02 juni 12:00 Jaarsveld
di 05 juni 19:00  Vlist*
za 09 juni 12:00 Vlist
di 12 juni 19:00 Jaarsveld*
di  19 juni 19:00 Polsbroekerdam
   Wie is de Baas Bokaal
za 23 juni 18:30 Polsbroekerdam
di 26 juni 19:00 Linschoten
za 30 juni 15:00 Linschoten
   Bevia Bokaal 

za  07 juli  18:30 Zegveld
di  10 juli  19:00 Zegveld
di  17 juli 19:00 Polsbroekerdam
za  21 juli 11:00 Polsbroekerdam Polsstokdag
di  31 juli  19:00 Linschoten

di  07 aug.  19:00 Vlist
za  11 aug.  18:30 Vlist
di 14 aug. 19:00 Jaarsveld
za 18 aug. 18:30 Jaarsveld
di 21 aug. 19:00 Polsbroekerdam

za 01 sep. 13.00 Polsbroekerdam NK jeugd
za 08 sep. 10:00 Jaarsveld Jeugd + Ouders
za 08 sep. 13:00 Jaarsveld Koppelcup

*Op deze data geen jeugdwedstrijden

1e klasse 
Datum Tijd Plaats Wedstrijd

za 12 mei  15:00 Linschoten Van Vliet Caravans Cup
wo 16 mei  19:00 Vlist 
za 19 mei  18:30 Vlist Kruiswijk Bokaal
wo 23 mei  19:00 Linschoten Zwarte Bokaal
za  26 mei 15:00 Linschoten Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal
wo  30 mei  19:00 Jaarsveld 

za  02 juni  15:00 Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld
wo  06 juni 19:00 Vlist
za  09 juni  15:00 Vlist
wo 13 juni 19.00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal
wo  20 juni 19:00 Polsbroekerdam Natuurhoeve Bokaal
za  23 juni 15:00 Polsbroekerdam JEVA Bokaal
wo 27 juni 19:00 Linschoten VKP Beveiligingstechniek Trofee
za 30 juni 18:30 Linschoten Veehandel Spruit Bokaal

za 07 juli 15:00 Zegveld
wo 11 juli 19:00 Zegveld 
za  14 juli  14:00 Jaarsveld Tweekamp
wo  18 juli  19:00 Polsbroekerdam Uw Groene Vakwinkel M. de Ridder Bokaal
za 21 juli 14:00 Polsbroekerdam Polsstokdag
za 28 juli 10:00 It Heidenskip Nationale Fierljep Manifestatie

wo  01 aug. 19:00 Linschoten Kampioenschap van Linschoten
za  04 aug. 15:00 Linschoten Hollands Kampioenschap
wo  08 aug. 19:00 Vlist 
za  11 aug. 15:00 Vlist Vlister Bokaal
wo 15 aug. 19:00 Jaarsveld 
za 18 aug. 15:00 Jaarsveld GPI Bokaal
wo 22 aug. 19:00 Polsbroekerdam Kampioenschap van de Lopikerwaard
za 25 aug. 14:00 IJlst Nederlands Kampioenschap
za 08 sep. 13:00 Jaarsveld Koppelcup
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