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Informatie over de Polsstokbond Holland                    tel nr 030-6887108 
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 06-19458012 
Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 
Lid, promotiezaken Douwe Boersma 06-52618617 
Lid, jeugdzaken, vrijwilligerszaken Vacant  
DB Technische Commissie 
Voorzitter Brenda Knijff 06-12192325 
Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 
Lid Henry Helmes 06-12235709 
Lid Gerard Backx 06-30143464 
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 
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 

 

Na een hele lange winter, met helaas veel te weinig goed ijs 
om lekkere lange tochten te kunnen schaatsen is nu toch 
het voorjaar op komst. Als het dan toch wat warmer wordt, 
dan mag het water wat mij betreft ook een paar graden 
warmer worden, want over een maand beginnen de eerste 
buitentrainingen weer. We kunnen dan ook zien hoe de 
springers fysiek de winter zijn doorgekomen. Mijn 
verwachting is dat een heel aantal springers komend 
seizoen heel goed gaan springen. De topklasse dames zijn 
hele goede turnsters en tienkampers hebben een krachtige 
aanloop, dus wat deden de topspring(st)ers afgelopen 
winter… met een heel aantal turnen in de turnzaal (vooral 
de valkuil was populair) en onder leiding van tienkamper 
Pelle Rietveld werden looptrainingen gedaan. Daarnaast 
kwamen heel wat springers elkaar in de sportschool tegen 
voor de extra spierkracht en niet te vergeten de core 
stability. Als dat niet goed gaat komen… Ik hoop alleen dat 
ze het zwemmen ondertussen niet zijn verleerd, want dat 
gaan de jeugdspringers juist nog wel even trainen. 
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 13 april 2013 
De volgende editie komt uit: rond 28 april 2013 
Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 



 

 
 

 

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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              Van de bestuurstafel 
 
Als zo af en toe de zon zijn gezicht weer eens 
laat zien dan kan het wat mij betreft niet snel 
genoeg echt voorjaar worden. Voorzichtig steken enkele 
voorjaarsbloeiers hun kleurige kopjes al weer op, maar echt 
voorjaar is het natuurlijk pas als ook het 
polsstokverspringen weer op de kalender staat. Nog even 
tot 11 mei wachten dus, wanneer in Linschoten wordt 
gesprongen om de van Vliet Caravans Cup en het 
wedstrijdseizoen 2013 echt is begonnen. Tot die tijd vindt 
eerst nog de Algemene Ledenvergadering (op 20 maart in 
de Triangel) plaats. Die avond zullen er naast de reguliere 
zaken voorgenomen besluiten worden toegelicht en 
bekrachtigd. Ook nemen we als bestuur die avond afscheid 
van Arja die al haar toegestane termijnen heeft vol 
gemaakt. Gelukkig blijft ze voor onze vereniging nog een 
hele reeks van werkzaamheden verrichten. We zijn blij dat 
we als bestuur een tweetal kandidaten voor het bestuur 
kunnen presenteren. Geen onbekenden, want het gaat om 
Corné Lekkerkerker en Floris van Elzakker, twee “jonge 
honden” die te kennen gegeven hebben tot het bestuur toe 
te willen treden. Wij verwelkomen hen van harte.  
 
Toch zou ons bestuur best met nog een paar personen 
kunnen worden uitgebreid. De werkzaamheden kunnen dan 
wat makkelijker worden verdeeld. Het is nog steeds onze 
wens om vanuit alle verenigingen minimaal één 
representant in het bestuur te hebben.  
 
Wij hebben enige weken geleden uit de eerste hand kennis 
mogen nemen van de aanpak van het Nederlands 
Kampioenschap 2013 in Polsbroekerdam. Wij waren zeer 
onder de indruk van de inzet, het enthousiasme en de 
aanpak die een groot aantal, dat de organisatie ter hand 
neemt liet zien. Het gaat een groots evenement worden, dat 
is zeker. We kijken er nu al zeer naar uit!  
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Wij werden onlangs ook in kennis gesteld van de personele 
bezetting van onze Technische Commissie. Doordat er 2 
personen hebben aangegeven (tijdelijk?) niet langer 
beschikbaar te kunnen zijn wordt de bezetting erg krap en 
komen de werkzaamheden op een paar schouders terecht. 
Juist nu er digitaal gemeten gaat worden is er extra 
menskracht nodig om de wedstrijden goed te kunnen laten 
verlopen. Vandaar dan ook de oproep aan u allen: bent u in 
de gelegenheid om hier de helpende hand te reiken of kent 
u iemand die dit mogelijk leuk zal vinden, neem dan contact 
op met de TC en maak dit kenbaar. 
 
Met de inzet van al die vrijwilligers binnen de verenigingen 
en op en rond de wedstrijden gaan we er ook in 2013 weer 
voor zorgen dat onze mooie sport voor hoogtepunten gaat 
zorgen, maar bovenal, dat een ieder, springer, vrijwilliger 
en publiek weer heel veel plezier gaat beleven aan het 
polsstokverspringen in onze regio.  
 
Jan Kooijman, 
Voorzitter PBH 
 

 
Vergaderagenda PBH 2013 

 
De vergaderagenda van het HB staat op de 
kalender die op de website staat.  
 
Alle vergaderingen staan hierop lichtgrijs 
gearceerd.  
 
Mocht u/jij iets in willen brengen op een vergadering, dan 
kan de eerstvolgende vergadering op deze kalender worden 
opgezocht. 
 
 
  



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Boveneind N.Z. 14  -  3405 AH  Benschop  Tel. 030-6882137  -  Fax: 030-6889661 
E-mail: info@gtlekkerkerker.nl    internet: www.gtlekkerkerker.nl 

 
Voor al uw tuinhout / steengoed, 

maar ook blokhutten, tuinmeubelen en speeltoestellen. 
Tevens leveren wij diverse soorten hout, plaat-, en bouwmaterialen. 

Ook voor het vervaardigen van kozijnen, deuren, verbouwingen, 
nieuwbouw en renovaties bent u bij ons op het goede adres. 

Kom eens langs op ons bedrijf 
en bezichtig onze ruime presentatie op tuingebied. 

 

Geen tuincatalogus ontvangen? “Bel ons gerust” 

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

Gelegen aan het riviertje ‘De Linschoten’. 
Wij verhuren o.a. waterfietsen, kano’s  
en fietsen 
Ook polsstokverspringen op de camping op 
een échte polsstokschans 
 
www.natuurcampingdeboerderij.nl 
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IJsselstein, 1 maart 2013 
 
 
 

Geachte leden van de Polsstokbond Holland, 
 

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

 
Deze wordt gehouden op 

woensdag 20 maart 2013 
in “De Triangel” te Polsbroekerdam 

en begint om 19.30 uur! 
 

 
Agenda Algemene Leden Vergadering 

20 maart 2013, aanvang 19.30 uur 
 

1. Opening  

2. Mededelingen 

3. Notulen 21 maart 2012 

4. Jaarverslag 2012 

5. Kascontrolecommissie 

a. Verslag kascontrolecommissie 2012 

b. Benoeming kascontrolecommissie 2013 

6. Financiële zaken 

a. Jaarrekening 2012 

b. Begroting 2013 

c. Contributie 2013 en 2014 
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i. Contributie 2013 is al vastgesteld op ALV 
2012 

ii. Contributie 2014: Voorstel bestuur om 
contributie gelijk te houden 

 2013 2014 
Springers jeugdschans (zonder licentie 
grote schans) 

€ 12,50 € 12,50 

Springers grote schans t.m. 15 jaar € 25,00 € 25,00 
Springers grote schans vanaf 16 jaar € 32,50 € 32,50 
Niet springende leden (vrijwilligers) € 10,00 € 10,00 
 

7.  Nieuws van en voor de verenigingen / commissies 

8.  Bestuursverkiezing 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: Arja Helmes 

b. Aftredend en herkiesbaar: Bertjan van Vliet 

c. Kandidaten bestuur: Corné Lekkerkerker, Floris 
van Elzakker 

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de 
voorzitter Jan Kooijman of de secretaris Arja 
Helmes tot uiterlijk één uur voor aanvang van 
de vergadering 
 

9.  Toelichting besluiten 

10. Rondvraag 

11. Sluiting / Pauze 

12. Programma na de pauze –       
  NK presentatie Polsbroekerdam 
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Wijzigingen reglement 

Onderstaande reglementswijzigingen worden tijdens het ALV 
behandeld.   

-Artikel 10.1f –  
Opzetstukken boven de 1000 mm tot en met 2000 mm: ten 
minste 160 mm overlapping  
Opzetstukken van meer dan 2000 mm: ten minste 200 mm 
overlapping  
Wijzigen in: 
Opzetstukken boven de 1000 mm tot en met 1750 mm: ten 
minste 160 mm overlapping 
Opzetstukken van meer dan 1750 mm zijn niet toegestaan 
 

-Artikel 34.3 - Per klasse waarvoor prijzen beschikbaar zijn, 
dienen bij 6 of meer springers 3 prijzen, bij 4 t/m 5 springers 2 
prijzen en bij 1 t/m 3 springers 1 prijs beschikbaar gesteld te 
worden 
Wijzigen in: 
Per klasse waarvoor prijzen beschikbaar zijn, dienen 3 prijzen 
beschikbaar gesteld te worden 
 

Het doorgehaalde laten vervallen 
-Artikel 8.2 - 2. Bij wedstrijden mag alleen gebruik worden 
gemaakt van het districtsmateriaal of door het district 
goedgekeurde materialen. De gemarkeerde materialen mogen 
alleen districtsmateriaal zijn 
-Artikel 27.2 - Alle wedstrijden worden zo gepland dat er voor 
elke deelnemer ten minste 1 kalender dag tussen 2 
wedstrijden zit 
-Artikel 34.2 - Indien er geen of een beperkt aantal prijzen aan 
bepaalde wedstrijden worden verbonden, dan dient het 
desbetreffende district dit vóór het seizoen duidelijk kenbaar te 
maken aan de springers 
 

-Artikel 43.6 Een springer mag uitsluitend deelnemen, indien 
hij een formulier uiterlijk 1 week voor de eerste wedstrijd heeft 
ondertekend en ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat, waarin 
hij verklaart de gevaren en de risico´s te kennen. Voor 
springers tot 18 jaar moet óók een ouder / verzorger tekenen 
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Schansindeling 2013 
 
De opzet van de gewijzigde schansindeling is om bij de 
wedstrijden van zowel de 1e klasse als de 2e klasse de 
veiligheid zo optimaal mogelijk te maken, de wedstrijdtijd 
per schans zo gelijk mogelijk te kunnen houden en de 
groeimogelijkheden bij de dames categorie te verbeteren. 
 
Voor deze nieuwe schansindeling worden er meer groepen 
senioren en junioren samengevoegd  
 
Schansindeling en springvolgorde 
 
1e klasse 

A schans: Mixklasse A, Senioren Top 

B schans: Jongens Top, Junioren Top 

C schans: Dames A, Dames Top 

Finale: 5 Senioren, 3 Junioren, 3 Jongens, 5 Dames 

 

2e klasse 

A schans: Mixklasse C, Mixklasse B 

B schans: Mixklasse D, Jongens A 

C schans: Jongens B, Dames B 
 
In deze indeling staan 4 Mixklasse groepen,  
dit waren vorig jaar de groepen Senioren A, Junioren A, 
Mixklasse A en er is een groep Jongens welke Junior 
worden. 
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
goeden dag allemaal, 
 
Even voorstellen  
Mijn naam is Corné Spruit, ik ben 23 jaar jong, en kom uit 
Snelrewaard. Sinds kort werk ik bij Bouwbedrijf Gebroeders 
Stigter BV in IJsselstein. 
Daar ben ik werkzaam als timmerman en ben ik een collega 
van Dennis van Zelderen (dikke schik dus). 
Hobby's en interesses zijn; polsstokverspringen, schaatsen, 
wintersport, vrouwen, carnaval, beach party's aan de lek ;p 
en uitgaan. 
Mijn carrière als polsstokverspringer is begonnen in 1998 bij 
polsstokclub Linschoten. Daar heb ik 2 seizoenen bij de 
jeugd gesprongen, maar toen ik de 7 meter bereikte 
(tegenwoordig heel normaal) moest je in die tijd direct naar 
de grote schans. 
Mijn voorbeeld was altijd Jarno Knijff, geweldig hoe 
makkelijk hij altijd sprongen maakte. 

Mijn mooiste 
herinneringen 
zijn; mijn 
Hollandse titel in 
2005, 3de plaats 
NFM 2006, 1ste 
jaar junior NK 
2007 3de plaats, 
alle Friezen 
sprongen zich 

toen dood op mijn afstand (prachtig) en finales springen bij 
wedstrijden met veel publiek dat geeft een geweldig gevoel, 
dat is gewoon best, zeker als 't ook nog goed gaat ;p 
De strijd met mijn concurrenten vond ik ook altijd geweldig 
mooi, zeker als we aan elkaar gewaagd waren kon dat tot 
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extra motivatie leiden om te willen winnen. 
De laatste jaren was ik vooral zelf mijn grootste concurrent 
door te weinig motivatie om te trainen. Mijn insprong was 
daardoor echt beroerd maar als ik 
eenmaal in de stok ben dan wil ik ook 
zo snel mogelijk naar boven, met als 
gevolg dat ik de stok wel eens stil 
kreeg en toch best ver weet te 
komen. Als ik dan de gezichten van 
het publiek en andere springers zag 
had ik altijd wel lol, die hadden het 
allemaal allang opgegeven. 
Zoals veel mensen wel weten heb ik 
in het einde van seizoen 2011 mijn 
kuit- en scheenbeen gebroken met 
het springen. Daarom mocht ik 3 
maanden tot mijn lies in het gips.  
Geen leuke tijd, daarna zeker nog een 
4 maanden rustig aan gedaan voordat 
ik weer 100% aan het werk was. In 
2012 heb ik wel het NFM gesprongen, 
ik had geen angst maar ook geen 
kracht voor een goede afzet dus dat kan dut jaar beter, 
want het NFM ga ik zeker springen. Of ik in de rest van het 
seizoen ook ga springen weet ik nog niet zeker. Ik wil ook 
een ander de kans geven om te winnen haha ;P Ik kom in 
ieder geval wel kijken want het is en blijft toch een geweldig 
mooie sport! 
 

Jaco de Hoop je wordt bedankt voor de pen.. en ik wil 
Richard van Bemmel succes wensen met het schrijven van 
het volgende stukje, Ik ben benieuwd wat zijn doelen zijn 
met springen . 
 

Ik wens iedereen een mooi seizoen met mooie verre 
sprongen. 
De groeten met handen en voeten. 

 



 - 12 - 

Nationale Competitie 
 
In de Algemene Ledenvergadering van de NFB op 26 januari 
2013 is het document van de Nationale competitie 
vastgesteld. In deze Polshoogte staan de meest belangrijke 
zaken t.b.v. de springers. Het gehele document staat op de 
website van het NFB.  
 
Nationale competitie: 
De nationale competitie is een initiatief van de springersraad 
van het PBH en de Ljeppersvereniging van het FLB. De 
onderstaande wedstrijdopzet en wedstrijddagen zijn zo 
gekozen dat het past binnen de bestaande 
competitiestructuur. De overwegingen om een nationale 
competitie in te voeren zijn: 

 De toppers stimuleren te blijven groeien in de sport.  
 De subtop een doel geven om naar toe te werken / 

trainen. 
 De sport op nationaal niveau meer platform geven  

(vaker een wedstrijd op hoog niveau zorgt voor een 
verbetering van de deelnemers) 

 Aantrekkelijkere wedstrijden creëren in de maanden 
juni en juli. 

Hoeveel wedstrijden: 
Wedstrijden 4 stuks: 2 in Friesland en 2 in Holland.  
De overwegingen om een competitie over 4 wedstrijden in 
te voeren zijn: 

 Meer zou moeilijk in de wedstrijdagenda passen.  
 4 is de minimale hoeveelheid om een competitievorm 

uit te proberen. Daarbij hoeft men “slechts” tweemaal 
naar een verre wedstrijd.  

 Bij meer wedstrijden missen we dus ook meer 
wedstrijdmomenten in een seizoen voor de reguliere 
competitie. 
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NC 1 Friesland Vrijdag 7 juni 19:30 uur 

NC 2 Holland Vrijdag 28 juni 19:30 uur 

NC 3 Friesland Zaterdag 20 juli 19:00 uur 

NC 4 Holland Zaterdag 3 aug 18:30 uur 

 
De overwegingen om tot deze data te komen zijn: 

 De maand juni leent zich uitstekend voor extra 
wedstrijden. Daarnaast is het aardig om een paar 
meetmomenten te maken voor belangrijke 
wedstrijden. Zoals Tweekamp en NFM.  

 De maand augustus zit zo vol dat daar voor het NK 
geen ruimte is. Vandaar dat de week voor het FK / HK 
als laatste moment is gekozen.  

 Verder is voor de vrijdagen in juni gekozen om niet 
teveel afbreuk te doen aan de zaterdagwedstrijden 
voor de reguliere competitie. Dit zijn tevens de 
momenten dat de dagen het langst zijn. Dus kan iets 
later gestart worden met de wedstrijd.  

Deelnamegroepen + afvaardiging: 
Hieronder de samenstelling van de deelnamegroepen.  
 

  12 per schans Verduidelijking 
A-schans 12 senioren 18+ senioren + de 2 laatste junioren jaren 
B-schans 12 junioren 18- eerste 2 junioren jaren + jongens 
C-schans 12 dames alle dames leeftijden 

 

Voor de afvaardiging wordt uitgegaan van een standaard 
afvaardiging per bond + een afvaardiging op grond van het 
klassement. Zowel FLB als PBH krijgt 4 vaste startplaatsen 
in iedere groep. Dit is de top 4 van het klassement. 
Daarnaast worden deze deelnemers aangevuld met de 
klassementbesten van het samengevoegde FLB/PBH 
klassement. Per wedstrijd zal de afvaarding opnieuw 
verdiend moeten worden.  
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De overwegingen om tot deze afvaardigingen te komen zijn: 
 De damesgroep is in de huidige competitie een 

ondervertegenwoordigde groep. Bij de nationale 
competitie is er de kans om dit recht te trekken.  

 Voor een gedeeltelijk vaste afvaardiging van 4 
ljeppers/springers per bond is gekozen om geen 
oververtegenwoordiging van één bond te krijgen. 
Daarbij komt wel dat de laatste 4 plaatsen vergeven 
worden aan de klassementbeste springers. 

 
Kwalificatie:  
Omdat de wedstrijden niet gelijk lopen in H en F worden er 
kwalificatiewedstrijden aangewezen, zodat er evenveel 
wedstrijden meetellen voor een kwalificatieklassement voor 
de Nationale competitie.  
 
Wedstrijdopzet:  
Afval systeem: De wedstrijd start met 12 deelnemers. Na 
4 sprongen vallen 7 deelnemers af. Overblijvende 5 
deelnemers springen nog 1 extra sprong. Hierna springt de 
top 3 een laatste sprong. 
De overweging om tot deze wedstrijdopzet te komen zijn: 

 4 sprongen voor iedere deelnemer motiveert om de rit 
naar een verre wedstrijd te maken.  

 De echte toppers kunnen vervolgens nog wat extra 
laten zien.  

 
Puntenklassement:  
Voor iedere klassering zijn punten te verdienen. 
 

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 
15 13 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Na 4 wedstrijden zou de maximale score dus 60 punten 
kunnen zijn. 
 
Finale sprongen tellen ook mee voor de klassering. De 
punten staan na 4 rondes voor de nummers 6 tot en met 12 
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vast. De overgebleven springers/sters kunnen zich in de 
finale verbeteren en dus meer punten verdienen.  
 
Wanneer na 4 wedstrijden deelnemers evenveel punten 
hebben behaald zal op basis van de best gesprongen 
afstand in de wedstrijden de eindklassering worden bepaald. 
 
Wedstrijdlijst: 
Springen naar klassement. De klassementen van FLB en 
PBH worden samengevoegd en hiervan wordt de 
wedstrijdlijst gemaakt. De laagst geklasseerde springt als 
eerst. 
 
Reglement: 
Op de NC-wedstrijden is het NFB wedstrijdreglement en NFB 
supplementen van toepassing. 
 
Trainingsmogelijkheid 
De afdeling kan i.o. met het district voorafgaande aan de 
NC-wedstrijd nog een trainingsmogelijkheid bieden, maar is 
dit niet verplicht. Uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd geeft 
de vereniging de trainingsmogelijkheden door aan de 
districten.  
 
Wedstrijdverloop:  
Tussen rondes wachten tot alle deelnemers klaar zijn, 
daarna start pas de volgende ronde. De finalisten worden 
voorgesteld (niet op de schans want 2 wedstrijden beginnen 
om 19.30 uur).  
 
Afmelden springers 
Springers moeten zich 72 uur van tevoren afmelden, zodat 
er 48 uur voor de wedstrijd een wedstrijdlijst op internet 
gezet kan worden.  
 



  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT                                                                            

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 
                                                                                                                                                                                                         
 

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

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

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

B&V Electronics B.V. 
Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 
Tel: 030 699 37 37 
Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 
info@benvelectronics.nl  

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

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAGRA v.o.f. 
www.hagra.nl 
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Hallo allemaal, 
 
Ik ben Ricardo Faaij. Ik ben 15 jaar en ik zit nu in 4 Havo op 
De Goudse Waarden in Gouda. Ik woon in Haastrecht en ik 
zit bij Polsstokclub “De Vlist”. 
Voor mij was 2012 een topjaar. Vooraf had ik bedacht dat ik 
graag 16,5 meter wilde springen en dat ik graag mee zou 
willen doen aan het NK. Het werd uiteindelijk meer. Ik 
verbeterde 10 x mijn persoonlijke record (uiteindelijk 
17.37m), won 10 dagtitels, het HK en, na een lange 
inhaalrace, wist ik ook nog (nipt) het klassement te winnen. 
Ook werd ik nog op de NFM werd ik 2e en op het NK 3e .  

En als beloning op alles werd 
ik nog door de Polsstokbond 
Holland verkozen tot ‘Talent 
van het Jaar’ en ook bij de 
verkiezing van ‘Sporttalent 
van het Jaar in de gemeente 
Vlist’ kreeg ik de meeste 
stemmen. Een seizoen waar je 
vooraf van droomt als je een 
PR van 14.63 hebt. Toch denk 
ik dat ik nóg meer uit 2012 
had kunnen halen, als ik iets 
geconcentreerder was 
gebleven had ik denk ook wel 
17,5-18 meter kunnen halen.  
Een mooie 18 meter is dan 
ook mijn doel voor 2013. En 
ik wil natuurlijk weer een 

beter klassement springen dan in het vorige seizoen. Dit zal 
natuurlijk niet vanzelf gaan. Ik zal net zo hard, of misschien 
wel harder, moeten trainen dan vorig jaar. Zolang het net 
zo gezellig is als vorig jaar en ik er net zo veel plezier in heb 
denk ik dat het wel goed moet komen. Ik heb in ieder geval 
al weer heel veel zin in het nieuwe seizoen! 
Tot snel! 



Tegenwoordig zegt iedereen dat hij concurrerend en goedkoop 
is. Niet altijd een waarheid als een koe. Maar De Samenwerking 
heeft al vele jaren het voordeel van hun ideale leveringscombinatie 
van kwaliteitsvoeders en bedrijfsadviezen bewezen.  

Een team van professionals uit het vak behartigt de belangen van 
de veehouders sinds jaar en dag optimaal. Wij blijven u met onver-
minderde motivatie betrouwbaar en daadkrachtig assisteren bij 
uw bedrijfsvoering om deze waar nodig te verbeteren.

Met de focus op uw bedrijfsresultaat  voor prijzen die de concur-
rentie het nakijken geeft. Kortom… De Samenwerking helpt u 
graag op weg …Altijd en overal! 

Wij steken graag onze nek voor u uit!
Specialist in:
Diervoeders
Optivoeders
Rantsoenberekening
Bemestingsadvies
Meststoffen
Ruwvoeders
Maïs en graszaden
Productierechten
Bemestingsplan
Bex-berekening
Bedrijfsontwikkeling

C.L.V. De Samenwerking u.a. • Postbus 1 • 2850 AA Haastrecht 
T (0182) 50 23 44 • E info@desamenwerking.nl • www.desamenwerking.nl
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NK POLSSTOKKERDAM 2013 
 
In 1972 werd in Jaarsveld het eerste 
NK georganiseerd.  
In 1999 en in 2005 was 
Polsbroekerdam het toneel van dit 
kampioenschap.  
Het jaar 2013 staat voor onze 
vereniging opnieuw in het teken van 
de organisatie van dit evenement. 
Wij hebben er zin in en zijn al volop 
bezig met de voorbereidingen. 
 
Bij het organiseren van een Nederlands Kampioenschap 
komt heel veel kijken. Het is een kans om je vereniging op 
de kaart te zetten en als we het goed doen houden we er 
een leuk zakcentje aan over. Maar dan moet er wel eerst 
een berg werk verzet worden. 
 
Het NK word het ene jaar in Friesland georganiseerd en het 
andere jaar in Holland. De PBH heeft een schema waarop 
het NK rouleert tussen de verenigingen. Als vereniging weet 
je dus al ver van te voren wanneer je aan de beurt ben. 
 
Zo ook is onze vereniging al een paar jaar geleden 
begonnen met het renoveren van het zandbed, de rand en 
het terrein, zodat als het zo ver is de accommodatie er 
tiptop bij ligt. 
 
Het bestuur kan de organisatie niet alleen, daarom is er een 
NK commissie in het leven geroepen die mee werkt om dit 
evenement tot een succes te maken. 
 
Een kijkje in de keuken bij de NK organisatie. 
 
Vooraf gaan we veel promotie maken en bezoekers van 
buitenaf proberen aan te trekken, We zijn op zoek naar 
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sponsoren en een hoofdsponsor. Het terrein moet worden 
ingericht en aangekleed, er moeten voldoende 
parkeerplaatsen worden geregeld. Graag willen we een VIP 
podium bouwen, misschien wel een tribune, en zoals jullie 
gewend zijn zullen de traditionele oliebollen en de bakpan 
klaar staan. We zijn nog zoekend naar een leuke 
openingsact, de catering moeten we iets groter opzetten 
dan normaal, en na afloop hopen wij natuurlijk op een 
spetterend kampioensfeest. Verder hebben we een 
kinderhoek en dan het belangrijkste de wedstrijd zelf 
natuurlijk, genoeg te doen dus! 
 
We hopen jullie allemaal te verwelkomen op 24 augustus! 
 
Groeten van de NK commissie, 
Rian, Willeke, Sofie, Jeannette, Fyke, Gerard, Florina, Kees, 
Jordin, Wendy en het bestuur! 
 
 

 
 

Oproep van de TC en het HB 
 
 

Voor het komende seizoen zijn we nog op zoek naar 
 

- Wedstrijdleiders 
- Jongeren die willen leren om te meten met het digitale 

meetsysteem 
- Reservechauffeur voor de polsstokbus en 

stokkenwagen, rijbewijs BE vereist 
- Personen die tijdens de wedstrijden filmopnames 

willen maken met de videocamera van de bond 
 

Voor verder informatie kan je/u contact opnemen met 
Brenda Knijff of Jan Kooijman. 
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Nieuwe Polsstokbus 
 

De welbekende bus 
/commentaarwagen van 
de Polsstokbond was na 
9 dienstjaren aan 
vervanging toe. 
 
Afgelopen winter is er 
door de ‘nieuwe bus’ 
commissie: Gerwin, 
Henry en Bertjan gezocht 
en een nieuwe bus 

aangeschaft, voor de kenners: een Iveco Daily 35 S 330 H2, 
bouwjaar 2007. 
 
Inmiddels zijn er al 2 grote ramen voor de commentatoren 
in de bus geplaatst en nu staat de bus bij de spuiter, waar 
een paar kleine oneffenheden worden weggewerkt. 
Onder leiding van Gerwin wordt daarna het interieur van de 
bus onder handen genomen en klaar gemaakt om 
commentaar te kunnen geven en wat kleine materialen in 
op te ruimen. Als laatste wordt er een nieuwe bestickering 
op de bus 
aangebracht. Op de 
website willen we 
een paar keer wat 
foto’s plaatsen, 
zodat iedereen de 
vorderingen kan 
zien. We hopen 
minimaal 10 jaar 
van deze bus 
gebruik te kunnen 
maken. 
 
De ‘nieuwe bus’ commissie



 

 

 
 

       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 
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               Jaarverslag PBH 2012 
 
Inleiding 
In het jaarverslag legt het bestuur van de 
Polsstokbond Holland (PBH) verantwoording af over haar 
besluiten aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) en 
doet verslag van de werkzaamheden. Een modern bestuur 
opereert namelijk transparant en wij houden daarbij te allen 
tijde het voortbestaan en verbeteren van de sport 
polsstokverspringen voor ogen. Dat kan overigens 
betekenen dat er soms voor het algemeen belang wordt 
gekozen, waarbij het individueel belang dan ondergeschikt 
is. Daarnaast staan we in het jaarverslag stil bij belangrijke 
gebeurtenissen in onze mooie vereniging. 
 

Bestuurlijk 
o Aangetreden en afgetreden bestuursleden 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur helaas afscheid 
moeten nemen van Pieter Hielema en Leo Roskam. Zij 
hebben vele jaren hun ervaring, enthousiasme en 
bestuurlijke vaardigheid ingezet voor onze sportbond. 
 

o Benoemde ereleden en leden van verdienste 
Pieter Hielema en Leo Roskam zijn tijdens het 
eindejaarsfeest benoemd tot Lid van Verdienste voor hun 
vele jaren bestuurswerk en grote inzet voor de Polsstokbond 
Holland. 
 

o Wijzigingen bezetting commissies 
In de Technische Commissie hebben we na het seizoen 
afscheid genomen van voorzitter Henry Helmes. We zijn 
Henry veel dank verschuldigd voor zijn inspanning om de TC 
verder te ontwikkelen. Brenda Knijff volgt hem op als 
voorzitter van de TC. 
 

o De TC mocht vier nieuwe wedstrijdleiders verwelkomen: 
Aart de With, Krista van Midden, Gerwin van Vliet en Eelco 
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Tigchelaar. We namen afscheid van Bert Koetsier, Tino 
Leliveld, Remco van de Berg en Ad Knijff.   
 

o De Springersraad nam afscheid van Niels Koetsier en 
Maik Backx. Nieuwe leden zijn Carina den Hartogh en 
Laurens Lekkerkerker. 
 

o Vergaderingen bestuur 
Het bestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand met 
een lagere frequentie in de zomermaanden. Op de agenda 
van de vergadering staat vaak een mix van praktische 
zaken die snelle besluitvorming behoeven en grotere 
onderwerpen met meer impact die soms meerdere 
besprekingen nodig hebben. Denk bij het laatste aan 
reglementen, nieuw beleid, financiële zaken of 
samenwerking met Friesland. 
 

o Relatie met NFB, FLB 
De relatie met de FLB heeft weer een nieuwe impuls 
gekregen door de bestuurswisselingen in Friesland. De 
eerste kennismaking en overleggen hebben plaats gevonden 
en we stimuleren elkaar tot nieuwe ideeën, maar wel 
nadrukkelijk binnen een praktisch kader. Binnen de NFB is 
de samenwerking goed en deze wordt ook verder 
gestimuleerd door bijvoorbeeld de gezamenlijke uitwerking 
van de nationale competitie. 
 

o Cursus assistent trainers 
De eerste cursus voor assistent trainers was zeer geslaagd, 
op 19 mei mocht aan 13 deelnemers -Corné Lekkerkerker, 
Eline Duurkoop, Geert van Ingen, Gerianne Boer, Joanne 
van de Geer, Marjan Duurkoop-de Groot, Paul van Meijeren, 
Remco Benschop, Rian Baas, Rick Boer, Sander van Vliet, 
Ton van den IJssel, Wilco van Amerongen- het diploma 
worden overhandigd. 
 

o Gerealiseerd uit beleidsplan 
In het afgelopen jaar zijn de volgende zaken uit het 
beleidsplan gerealiseerd: 



 
 

Voor een 
persoonlijke reis  

op maat 
 

 
Anna van Burenstraat 7 - 3411 AH Lopik 
Tel: 0348-554474 Fax: 0348-554619 
 
E-mail: info@keyzerreizen.nl  
website: www.keyzerreizen.nl  
Ook te vinden op facebook en twitter.              
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1. Ontwikkelen Stichtse Vecht: onder aanvoering van de 
groeicommissie worden activiteiten ondernomen om in de 
Stichtse Vecht een accommodatie te ontwikkelen 
2. We hebben goede en intensieve discussie gevoerd over 
de vaste aanvangstijden. Dat betekent nog niet dat we over 
de volle breedte dit gerealiseerd hebben, maar wel dat de 
uitgangspunten en achtergronden wederzijds bekend zijn. 
3. In 2012 is er een begin gemaakt met de training aan een 
groep polsstokverspringers bij Body Business / Body 
Solutions in IJsselstein. Er is een trainingsvorm ontwikkeld 
die al tot goede resultaten heeft geleid. In het najaar van 
2012 zijn er meerdere springers begonnen met deze 
trainingen. 
 

Persoonlijk 
o We ontvingen geboortekaartjes van Hidde Tigchelaar (13-
02-12) en Mette Veenkamp (21-10-12). 
  

Sportief 
o NK, HK, TK, NFM, klassement, Jeugd 
Bij het Nederlands Kampioenschap hadden we in Dymphie 
van Rooijen een kampioene bij de Dames die haar 
favorietenrol waarmaakte en bij de Junioren in Wilco van 
Amerongen een springer die zijn favorietenrol overtuigend 
kon invullen, na een paar jaar met pech. Ook bij het 
Hollands Kampioenschap (en het Next Vastgoed 
Klassement) konden de favorieten de druk goed weerstaan 
en konden Jaco de Groot, Dymphie van Rooijen en Wilco 
van Amerongen gehuldigd worden. Bij de jongens was er 
een nieuwe naam: Ricardo Faaij. 
De Tweekamp in Jaarsveld moest helaas voortijdig worden 
afgelast, het was heel spannend, maar het Hollandse team 
behield een voorsprong van 3.33 meter en mocht de 
wisselbeker in ontvangst nemen. 
Wilco van Amerongen had van alle favorieten het meest 
succesvolle jaar, want hij won met een nieuw pr van 19.96 
meter de Nederlandse Fierljep Manifestatie. Pieter Hielema 
won bij de NFM titel bij de veteranen. Bij het NK-jeugd 
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zagen we talentvolle Hollandse springers in alle categorieën 
de prijzen behalen, namelijk Demi Groothedde, Reinier 
Overbeek, Joriene Baas en Gerwin Kastelein. 
Wilco van Amerongen werd verkozen tot Polsstokspringer 
van het Jaar, Ricardo Faaij tot Talent van het Jaar en 
Joriene Baas kreeg het Willem Brouwerplateau omdat zij de 
meeste keren haar pr heeft verbeterd. 
 

o De Polsstokbond Holland heeft 166 springende leden, 
waarvan 52 jeugdleden. 
Een overzicht van de springers met een compleet 
klassement over de afgelopen 5 jaar 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Senioren 16 19 18 19 21 
Dames 18 19 21 24 25 
Junioren 16 14 23 21 20 
Jongens 40 38 24 30 33 
Jeugd 31 41 35 27 34 
Totaal 121 131 121 121 133 

 
Activiteiten 
o Op 31 maart werd het seizoen voor de jeugd 
traditiegetrouw geopend met het zwemuitje in Merwestein. 
   
o Volleybaltoernooi 
We hadden op 15 december weer een gezellig en goed 
verlopen volleybaltoernooi. Dankzij de prima organisatie 
hadden we weer een mooie gelegenheid om elkaar aan het 
eind van het jaar weer te ontmoeten en onze krachten even 
te meten in een andere sport. Dit jaar was de aansluitende 
feestavond gecombineerd met de PBH vrijwilligersavond, 
waarvoor veel vrijwilligers zich hadden opgegeven en nog 
even konden bijpraten. 
 

o In 2012 werden er weer diverse demonstraties gegeven: 
Nootdorp, Altforst, Nieuw Vennep, Brandevoort, Hamont en 
Leiden. 



 

FAUNA PLAZA 
 

Wilgenweg 19 
3421 TV  Oudewater 

Tel:  0348-561528 
info@faunaplaza.nl 

 
Kennis, keuze en 

gemak: 
alles onder één dak 

 
Iedereen springt  

verder met  
 FAUNA PLAZA 

 

 

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 
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Overige bijzonderheden 
o Voor de derde maal organiseerde Red Bull de Fierste 
Ljepper, ditmaal in Breda. Het was weer een groot succes, 
met ongeveer 8000 bezoekers die Jaco de Groot en Wendy 
Helmes zagen winnen. Zij mogen zich nu Fierste Ljepper 
noemen. Ruim 600.000 kijkers zagen het programma of één 
van de vele herhalingen op TV. 
 

o Van 5 tot 11 juli is een delegatie polsstokverspringers/ 
fierljeppers naar Siauliai in Litouwen geweest om daar 
Nederland te vertegenwoordigen bij de 5e TAFISA World 
Sport for All Games. Deze delegatie heeft het fierljeppen als 
traditionele Nederlandse sport gepromoot. Omroep Fryslân 
heeft een documentaire gemaakt, die eind september op 
Omroep Friesland werd uitgezonden. 
 

o In 2012 waren er veel opnames van binnenlandse en 
buitenlandse TV en radiozenders, waardoor miljoenen 
kijkers over de hele wereld in aanraking zijn gekomen met 
onze sport. Jaco de Groot mocht n.a.v. een uitzending 
komen optreden in een Amerikaans TV programma.  
 

Nationale competitie 
We zijn een grote sport, maar in absolute aantallen in 
Holland en Friesland niet groter dan een voetbalvereniging 
in een provinciestad. Onze favorieten zijn overduidelijk de 
favorieten in hun eigen regio, maar daarmee missen ze 
soms een uitdaging. Ook hebben we als fierljepbonden 
goede onderlinge contacten op bestuurlijk niveau en ook  
individuele springers hebben veel contacten. Naast de 
Tweekamp, het NFM en het NK bood Red Bull Fierste 
Ljepper de afgelopen jaren al meerdere plekken waarbij de 
Hollandse en Friese springers elkaar konden ontmoeten en 
in die ontwikkeling was het logisch om te starten met een 
nationale competitie. Met volledige ondersteuning door 
beide bonden gaat de nationale competitie komend jaar van 
start waarmee we een groter podium hebben om onze 
prachtige sport te promoten. 
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Uitnodiging  
Zwemmen met alle springers van de jeugdschans 

 

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

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

We gaan weer zwemmen!!! 
 

We gaan op zat 6 april zwemmen van 13.30-16.00 uur 
in zwembad Merwestein in Nieuwegein.  

 

Voor 3 euro heb je een super gezellige en sportieve middag. 
Dus geef je op, en doe dit vóór 30 maart. Je kunt je 

opgeven door te bellen met de contactpersoon van jouw 
vereniging.  

 
De contactpersonen zijn: 
Jaarsveld: Leo Roskam 

 0348-551572 leoroskam@freeler.nl 
Linschoten: Margriet Kamphof  

06-53577870 margrietpolsstokmuts@hotmail.com 
Polsbroekerdam: Corine van Jaarsveld  
0348-452437 j.vanjaarsveld@kpnplanet.nl 

Vlist: Marja Tigchelaar  
0182-601606/06-36266069 ajram4719@hotmail.com 

 Zegveld: Marjan Kastelein  
0348-691133 antonkastelein@hetnet.nl 

 
Tot ziens op 6 april en neem je zwemkleding,  

je handdoek en 3 euro mee. Tijdens of na het zwemmen 
krijg je nog wat lekkers.  

 
Bel ons vóór 30 maart 

Leo, Margriet, Corine, Marja en Marjan 

Boneless Chicken Drums
Voor de lekkere trek

Making Meat Convenient

Heerlijk mals kippenvlees met een krokante bite.
Voor de lekkere trek, als tussendoortje of om jezelf te verwennen

na een inspannende sportieve prestatie.

t (+31) (0) 342 425 300 e info@bbs.nl i www.bbsfood.nl
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1e klasse

Datum Tijd Plaats Wedstrijd
za 11 mei  14:30 Linschoten Van Vliet Caravans Cup
wo 15 mei  19:00 Vlist *
za 18 mei  14:30 Vlist *
wo 22 mei  19:00 Polsbroekerdam *
za 25 mei 14:30 Polsbroekerdam JEVA Bokaal
wo 29 mei  19:00 Jaarsveld Goudse Glas Handel Bokaal
za 01 juni 14:30 Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld
wo 05 juni 19:00 Linschoten Zwarte Bokaal
vr 07 juni 19:30 Bergum Nationale competitie
za 08 juni 14:30 Linschoten Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal 
wo 12 juni 19:00 Vlist *
za 15 juni 18:30 Vlist *
wo 19 juni 19:00 Polsbroekerdam Uw Groene Vakwinkel M. de Ridder Bokaal 
za 22 juni 14:30 Polsbroekerdam Kampioenschap van de Lopikerwaard 
wo 26 juni 19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal
vr 28 juni 19:30 Jaarsveld Nationale competitie
za 29 juni 14:30 Jaarsveld Nowa Computers Bokaal
wo 03 juli 19:00 Vlist *
za 06 juli 14:00 It Heidenskip Tweekamp
wo 10 juli 19:00 Linschoten VKP beveiligingstechniek Trofee 
za 13 juli 18:30 Linschoten Veehandel Spruit Bokaal
wo 17 juli 19:00 Polsbroekerdam Natuurhoeve Bokaal
za 20 juli 19:00 Winsum Nationale competitie
za 27 juli 09:30 It Heidenskip NFM
wo 31 juli 19:00 Linschoten Kampioenschap van Linschoten
vr 02 aug 19:00 Linschoten *
za 03 aug 18:30 Linschoten Nationale competitie
wo 07 aug 19:00 Vlist *
za 10 aug  14:30 Vlist Hollands Kampioenschap
wo 14 aug  19:00 Jaarsveld *
za 17 aug  14:30 Jaarsveld GPI Bokaal
wo 21 aug 19:00 Polsbroekerdam *
za 24 aug  14:00 Polsbroekerdam Nederlands Kampioenschap
za 07 sep  12:00 Jaarsveld Koppelcup / Jubileumwedstrijd

* Deze wedstrijden tellen mee voor de Bert Hertog Bokaal

2e klasse en jeugd

* Op deze data geen jeugdwedstrijden

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

Deze poster is gesponsord door:

za 11 mei 18:30 Linschoten
di 14 mei 19:00 Vlist*
za 18 mei  18:30 Vlist
di 21 mei 19:00 Polsbroekerdam*
za 25 mei  18:30 Polsbroekerdam
di 28 mei  19:00 Jaarsveld*
za 01 juni 18:30 Jaarsveld
di 04 juni 19:00 Linschoten*
za 08 juni 18:30 Linschoten
di 11 juni 19:00 Vlist
za 15 juni 14:30 Vlist
di 18 juni 19:00 Polsbroekerdam
za 22 juni 18:30 Polsbroekerdam
di 25 juni 19:00 Jaarsveld

za 29 juni 18:30 Jaarsveld
di 02 juli 19:00 Vlist 
di 09 juli 19:00 Linschoten
za 13 juli 14:30 Linschoten Bevia Bokaal
di 16 juli 19:00 Polsbroekerdam Wie is de Baas Bokaal
di 30 juli 19:00 Linschoten 
za 03 aug 14:30 Linschoten
di 06 aug  19:00 Vlist 
di 13 aug 19:00 Jaarsveld
za 17 aug 18:30 Jaarsveld
di 20 aug  19:00 Vlist
za 31 aug  13:00 Grijpskerk Jeugd NK 
za 07 sep  12:00 Jaarsveld Koppelcup/Jubileumwedstrijd
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