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Informatie over de Polsstokbond Holland                      tel 0348-553006 

Secretariaat secretariaat@pbholland.com  Oostwijk 17 - 3461 GP Linschoten 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland  

Websites www.pbholland.com  www.zelffierljeppen.nl  

Bestuur Polsstokbond Holland 

Voorzitter Jan Kooijman 0348-553006 

Secretaris Floris van Elzakker 06-20926705 

Penningmeester, wedstr secr,jeugdzaken  Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 

Lid, promotiezaken Douwe Boersma 06-52618617 

Lid, prijzenbeheer Corné Lekkerkerker 06-51004329 

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  

Contactpersoon HB 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 

Bertjan van Vliet 030-8899398 

Sponsorcommissie 

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 

Springersraad  

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Laurens Lekkerkerker 06-53570350 

Leden Arno Baas - Carina den Hartogh - Kimberley Engelhard  

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 06-19458012 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Vrienden van het Polsstokverspringen 

Contactpersoon  Janny Schoenmaker 06-28156974 

mailto:secretariaat@pbholland.com
http://www.pbholland.com/
http://www.zelffierljeppen.nl/
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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 van de 
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 
 
 

Alle leden en vrienden krijgen zoals de laatste jaren deze  
Polshoogte in een papieren versie. Deze ‘Op de Hoogte’ 

editie is een bewaarnummer, want er staan heel veel 
gegevens in, die deze zomer nog eens opgezocht kunnen 

worden. Tijdens de jaarvergadering zijn er nog een aantal 
besluiten genomen voor het komende seizoen, het verslag 

hiervan staat vanaf pagina 30 in deze Polshoogte. Er is niet 
heel veel gewijzigd, de voornaamste wijziging is de nieuwe 

schansindeling, waardoor er meer Dames springen in de 1e 
klasse wedstrijden en er bij de Senioren en Junioren meer 

‘recreanten’ springers in de 2e klasse zijn ingedeeld.  
De jeugd is wezen zwemmen en ‘geïnterviewd’ (je kan niet 

vroeg genoeg met mediatraining beginnen), dit is vanaf 
pagina 38 te lezen in de Jeugdhoek, evenals een aantal 

wijzigingen. Verder wordt het weer een feestjaar; De 
opening van de accommodatie in Zegveld op 19 juli, daarna 

wordt op 27 voor de 25e keer het NFM georganiseerd en last 
but not least wordt op zaterdag 7 september in Jaarsveld 

een Jubileumwedstrijd georganiseerd, hierover meer in de 
volgende Polshoogte…  
   

De volgende editie komt uit: begin augustus 2013 

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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                                                                         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 de bestuurstafel 
 

Nationale competitie. We hebben een 
prachtige sport, krijgen veel aandacht in de 

media en trekken ook sponsoren en publiek. 
Maar in absolute aantallen leden zijn de verenigingen in 

Holland en Friesland tezamen niet groter dan een 
voetbalvereniging in een provinciestad. En onze favorieten 

zijn overduidelijk de favorieten in hun eigen regio's, maar 
daarmee missen ze soms ook de uitdaging die ze op 

nationale wedstrijden wel hebben.  
 

In het licht van de doelstelling om als sport verder te 
groeien en het publiek en onze springers mooie wedstrijden 

te bieden wordt er al een tijdje nagedacht over een 
nationale competitie. Waarop we elkaar meerdere keren per 

jaar kunnen ontmoeten, naast de Tweekamp, het NFM en 
het NK. In feite was de wedstrijd van Red Bull Fierste 

Ljepper als aanvullende wedstrijd al een mooie opmaat naar 
een nationale competitie, waarbij we op onbekende nieuwe 

plekken sprongen. Met volledige ondersteuning door beide 
bonden gaat de nationale competitie komend jaar van start 

waarmee we een groter podium hebben waar onze beste 
springers elkaar ontmoeten en waar we spannende 

wedstrijden en mooie promotie van onze sport verwachten.  
 

We beginnen bescheiden met een viertal wedstrijden die op 

bestaande plaatsen worden gehouden. En we zijn blij dat we 
een sponsor hebben weten aan te trekken die een 

substantieel bedrag ter beschikking stelt dat de beide 
bonden en verenigingen goed kunnen gebruiken. Maar we 

denken nu ook al weer verder, want hoe zou het zijn als we 
in Almere ook een accommodatie zouden hebben in het 

kader van de nationale competitie? En hoe kun je dan weer 
verder groeien naar meer accommodaties, meer lokale 

leden en vrijwilligers, meer sponsoring? Zou er nog eens 
een dag komen dat er van Limburg tot Texel met een pols 

gesprongen wordt?                    Groeten, Douwe Boersma 
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Nieuwe bestuursleden stellen zich voor 
 

Hallo polsstokker, 
 

Tijdens de ALV van maart ben ik door 
de leden van de PBH gekozen om in 

het bestuur van de PBH deel te 
nemen. Sommige mensen kennen 

mij al heel erg goed, maar lang niet 
iedereen. Dus ik stel mij graag even 

voor. Mijn naam ik Floris van 
Elzakker, ik ben op 2 november 1987 

geboren en ik woon al mijn hele 
leven in Linschoten, bijna naast de 

Polsstokschans. 

Nadat ik in 1997 deel had genomen aan mijn eerste 
jeugdsprongen was ik meteen verkocht: Dat 

polsstokspringen, dat was toch geweldig! Ik weet nog heel 
goed dat ik vol trots in mijn oranje polsstoktenue over 

straat liep. Om iedereen te vertellen dat ik over de grote 
schans mocht springen! Deze gesprekken vonden niet alleen 

in Linschoten plaats, maar eigenlijk overal. Op vakantie, een 
dagje weg met het gezin, verzin het maar… Dat de meeste 

mensen nog nooit over het polsstokspringen hadden 
gehoord vond ik maar raar… 

Ik herken dat gevoel van trots bij heel veel anderen: willen 
vertellen hoe geweldig mooi onze sport is. Ik wil daarbij de 

energie die ik door het polsstokspringen krijg op zoveel 
mogelijk andere mensen overdragen. 

Een keer op de terugweg van een wedstrijd vertelde ik 

tegen Erik Bos, dat het mij geweldig leek om ooit in het 
bestuur van de bond te gaan, om me voor het springen in 

het algemeen in te gaan zetten. 
Zijn antwoord hier op was: “ga eerst eens ervaring in een 

vereniging opdoen, dan ben je waarschijnlijk er wel klaar 
voor”. Zo ben ik in 2007 als 19 jarige tot mijn verrassing 
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voor het bestuur van Linschoten gevraagd wat ik tot maart   
met veel passie heb gedaan.  

Het punt dat ik zoveel mogelijk mensen de kans wil kunnen 
bieden om te springen zit er bij mij dus diep in. Het 

organiseren en begeleiden van clinics is mooi, maar 
uiteindelijk leverde dat niet structureel extra springers op, 

dat moest toch anders kunnen. 
Daarom ben ik toegetreden tot de Groeicommissie om 

namens de PBH te verkennen of er mogelijkheden waren om 
eens verder te kijken. Op deze manier ben ik in het bestuur 

van Zegveld en Stichtse Vecht terecht gekomen, om ook 
daar het polsstokspringen op de kaart te zetten. 

Ik probeer op deze manier de energie die ik voor het 
polsstokspringen heb uit te dragen naar zoveel mogelijk 

mensen. 
Ik hoop de komende tijd in het bestuur van de PBH verder 

te kunnen gaan met deze energie uit te dragen. Daarnaast 

hoop ik dat ik er aan kan bijdragen dat de PBH echt van de 
verenigingen blijft, in plaats van dat de PBH voor sommige 

verenigingen als een buitenstaander gezien wordt. 
Als jullie mij ooit over wat dan ook op polsstokgebied aan 

willen spreken, doe dit gewoon! Ook al zou ik met iemand 
anders in gesprek zijn, storen mag altijd.  
 

Tot op de schansen!   
Groet, Floris 

 
 

Hallo Polsstokverspringers,  

Als nieuw bestuurslid van onze Polsstokbond Holland heb ik 

de eer om mijzelf even in het kort voor te stellen. Voor 
velen ben ik geen onbekend gezicht, maar ik ben Corné 

Lekkerkerker, geboren op 16 januari 1989 te IJsselstein. 
Daarnaast fanatiek lid van de mooie afdeling aan de dijk, 

Jaarsveld.  In 2000 ben ik vol enthousiasme begonnen aan 
deze fantastische sport. Zoals velen van ons ook begonnen 

op de jeugdschans. Daar voelde ik al de concurrentie van 
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vele topspringers, en keek vol 
bewondering naar de ‘grote schans 

springers’.  
Nu 13 jaar later kijk ik nog steeds 

vol bewondering naar de ‘grote 
springers’. Wel is mij duidelijk 

geworden dat de sport veel breder 
is dan alleen de grote springers. Het 

is mij de laatste jaren opgevallen 
hoeveel getalenteerde 

jeugdspringers we hebben. Dit is 
een positieve ontwikkeling om 

sterker te worden in de breedte en 
dit moet zeker gestimuleerd worden.  

Ook verbaast het me ieder jaar weer hoeveel trouwe 
supporters we hebben die in weer en wind aanwezig zijn om 

de springers aan te moedigen. Mede dankzij deze 
supporters hebben we een unieke sfeer kunnen creëren 

rondom onze sport. Iets waar we zuinig op moeten zijn! 
Daarnaast vindt ik het belangrijk dat we onze trouwe 

vrijwilligers koesteren. Het wordt soms wel eens vergeten 
hoeveel mensen zich inzetten voor onze sport. Dit gaat van 

meters en mikkers tot moeders die elke week stapels natte 
was moeten wegwerken.  

Verder hoop ik dat we deze fantastische sfeer kunnen 
behouden en dat de sportieve samenwerking tussen de 

verenigingen en onze bond verder mag gaan groeien. 
Mochten jullie nog zaken of ideeën hebben, dan ik altijd 

bereikbaar. Sowieso tijdens het seizoen tussen de schansen 
maar natuurlijk ook telefonisch en via de mail.  

Tot slot wil ik hierbij  iedereen een goed seizoen wensen 
met mooie sportieve prestaties. Maar ook zeker ontspanning 

en veel kijkplezier.  
 

Met sportieve groeten,  
 

Corné Lekkerkerker  
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Nieuws van Polsstokclub “de Vlist” 
 

In tegenstelling van wat op de kalender op achterzijde van 
“De Polshoogte” staat vermeld,  

zijn enkele Vlist-ster wedstrijden anders van naam:  
 

18 mei Vlisterbokaal      14.30u 1e klasse   

     18.30u 2e klasse 
 

15 juni Kruiswijkbokaal  14.30u 2e klasse   

     18.30u 1e klasse 
 

Ook dit jaar wordt 
weer geparkeerd in 

het weiland van de 
Familie Aantjes, 

aan de overzijde 
van de 

accommodatie.  
Kosten zijn € 1,- 

per auto, u krijgt 
een tegoedbon voor 

een bakkie koffie of 
thee.  
 

Bij natte weersomstandigheden kan het parkeren elders 
worden gedaan, houd de site www.pbholland.com in de 

gaten! 
 

Wil je na je natsprong lekker droog en 

warm omkleden? Dan vragen wij je een 
obligatie van Polsstokclub “De Vlist” aan 

te schaffen, zodat we snel kunnen 
beginnen aan de bouw van een nieuw 

clubgebouw! Voor meer informatie: www.pcvlist.nl 
 

Tot gauw! 

Bestuur Polsstokclub “De Vlist” 
Gerard, André, Krista, Hans, Henriëtte en Carla 

http://www.pbholland.com/
http://www.pcvlist.nl/
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Aan- of afmelden voor de wedstrijden   

Net als vorige seizoenen kan iedere springer met licentie 

zich weer opgeven en afmelden via de website en kan je 
zien voor welke wedstrijden je op de wedstrijdlijst staat. 

Sta je voor een wedstrijd niet aangemeld of spring je een 
wedstrijd niet mee meld dit aan 

wedstrijdadministratie@pbholland.com 
 

We willen je vragen om je altijd zo vroeg mogelijk, 
uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd, aan of af te melden  

 
Alleen springers op de grote schans moeten zich aan- en 

afmelden voor de wedstrijden. De jeugdspringers hoeven dit 
niet te doen, zij zijn automatisch aangemeld voor alle 

jeugdwedstrijden. (Alleen een jeugdspringer die zijn of haar 
1e wedstrijd gaat springen moet zich nog wel aanmelden, 

hiervoor moet je wel toestemming hebben van je trainer) 
Om te zien of je aangemeld bent voor de wedstrijden kijk je 

bij de wedstrijdkalender, dan klik je op de naam van de 
wedstrijd. Nu kom je op de pagina waar de voorlopige 

wedstrijdlijst van de betreffende wedstrijd op staat. Hier kun 
je zien wie er op de wedstrijd allemaal mee springen, en of 

je aan- of afgemeld staat voor de betreffende wedstrijd. 
 

Het wedstrijdsecretariaat 
 

Op de volgende bladzijden volgt de schansindeling 
 

Na de promotie/degradatie wordt bekeken of hier 
wijzigingen op worden gemaakt. 

 
Let op! Kijk de dagen voor de 1e wedstrijd nog  

op de website of er nog iets is gewijzigd!!!!! 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com


 - 10 - 

Schansindeling   
 

1e klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

91 Anthony Lekkerkerker Senioren Topklasse A 

49 Sander van Vliet Senioren Topklasse A 

24 Erik Bos Senioren Topklasse A 

15 Pieter Verweij Senioren Topklasse A 

69 Bastiaan de Bruijn Senioren Topklasse A 

63 Jan-Willem de Groot Senioren Topklasse A 

11 Theo van Kooten Senioren Topklasse A 

42 Jaco de Groot Senioren Topklasse A 
 
 

Nr Naam Klasse Schans 

117 Remco Benschop Mixklasse A A 

36 Pieter Hielema Mixklasse A A 

150 Nees de Bruijn Mixklasse A A 

34 Hans van Eijk Mixklasse A A 

160 Lambert Groothedde Mixklasse A A 

107 Bram van de Berg Mixklasse A A 

89 Freek Strien Mixklasse A A 

88 Arno Baas Mixklasse A A 

43 Werner Kamphof Mixklasse A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

30 Pim Hoogendoorn Junioren Topklasse B 

56 Matthijs van Rooijen Junioren Topklasse B 

122 Thomas van Midden Junioren Topklasse B 

121 Maik Backx Junioren Topklasse B 

93 Laurens Lekkerkerker Junioren Topklasse B 

123 Erwin Timmerarends Junioren Topklasse B 

86 Rian Baas Junioren Topklasse B 

97 Wilco van Amerongen Junioren Topklasse B 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H001#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1988H001#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1993H010#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H037#_blank
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H039
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1982H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1980H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H036
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H036
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
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Nr Naam Klasse Schans 

163 Matthieu van Vuuren Jongens Topklasse B 

53 Richard van Bemmel Jongens Topklasse B 

126 Gerwin Kastelein Jongens Topklasse B 

143 Auke de Wit Jongens Topklasse B 

170 Tom Vendrig Jongens Topklasse B 

25 Robert Benschop Jongens Topklasse B 

132 Ronald van Bemmel Jongens Topklasse B 

155 Ricardo Faaij Jongens Topklasse B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

145 Annemarie van Schaik Dames Topklasse C 

151 Eline Duurkoop Dames Topklasse C 

10 Liesbeth de With  Dames Topklasse C 

18 Margriet Kamphof Dames Topklasse C 

20 Carina den Hartogh Dames Topklasse C 

81 Jessica Snoek Dames Topklasse C 

44 Wendy Helmes Dames Topklasse C 

35 Dymphie van Rooijen Dames Topklasse C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

188 Joriene Baas Dames A C 

127 Dorine van der Stok Dames A C 

31 Brenda Baars Dames A C 

87 Kathy Baars Dames A C 

76 Esther Stigter Dames A C 

147 Kimberly Engelhard Dames A C 

118 Julia van Eijk Dames A C 

70 Gerianne Boer Dames A C 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H045
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H062
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H040
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H046
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H067
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H026
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H032
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H033
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H022
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H043
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H035


 

 

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. 
             

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyzerreizen.nl/
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Schansindeling seizoen   
 

2e Klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

72 Dennis van Zelderen Mixklasse B A 

152 Bertram Hutten Mixklasse B A 

111 Niels van der Kroef Mixklasse B A 

19 Corné Lekkerkerker Mixklasse B A 

134 Jaco de Hoop Mixklasse B A 

116 Geert Brokking Mixklasse B A 

120 Martijn Rietveld Mixklasse B A 

28 Bertjan van Vliet Mixklasse B A 

64 Florus de With Mixklasse B A 

61 Jordin Maton Mixklasse B A 
 
 

 

 
 

 

52 Floris van Elzakker* Mixklasse A A 

* Buiten mededinging, zie onder  

Nr Naam Klasse Schans 

99 Johnny Haars Mixklasse C A 

104 Martijn van Schaik Mixklasse C A 

146 Jan Pieter den Boer Mixklasse C A 

135 Danny Baas Mixklasse C A 

113 Dennis van Duin Mixklasse C A 

66 Wilco den Boer Mixklasse C A 

37 Martin de Jong Mixklasse C A 

96 Matthijs Oosterom Mixklasse C A 

173 Paul van Meijeren Mixklasse C A 

94 Christiaan de With Mixklasse C A 

 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H003
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2012H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1995H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H050
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H010
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Nr Naam Klasse Schans 

112 Arie de Wit Mixklasse D B 

158 Gerco van Amerongen Mixklasse D B 

149 Rick Stigter Mixklasse D B 

67 Rick Boer Mixklasse D B 

27 Wander Postma Mixklasse D B 

141 Ariko Zwijnenburg Mixklasse D B 

51 Gerard Nap Mixklasse D B 

75 Bas van Ingen Mixklasse D B 

85 Edwin de Graaf Mixklasse D B 

83 Gijsbert de With Mixklasse D B 

50 Hendrik de Wit Mixklasse D B 

33 Matthijs Hilgeman Mixklasse D B 

80 Lennart van der Marel Mixklasse D B 

172 Geert van Ingen Mixklasse D B 

110 Ruben van Rooijen Mixklasse D B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

129 Gerben van Schaik Jongens A B 

166 Lucas van Eijk Jongens A B 

115 Kevin de Jong Jongens A B 

161 Djazy Koenders Jongens A B 

17 Reinier Overbeek Jongens A B 

159 Arie van de Knaap Jongens A B 

48 Wijnan van Ingen Jongens A B 

171 Reinier Rietveld Jongens A B 

168 Daniel Cluistra Jongens A B 

165 Davy de Wit Jongens A B 

 

 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H044
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H066
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2012H032
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2012H033
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H038
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H022
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H064
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H046
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H041
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Nr Naam Klasse Schans 

167 Lieke van Schaik Dames B C 

148 Annelie Lekkerkerker Dames B C 

105 Femke van Schaik Dames B C 

140 Sterre Meijerink Dames B C 

128 Tessa van Schaik Dames B C 

130 Doriene de Wit Dames B C 

164 Bente Meijerink Dames B C 

154 Judith Mulder Dames B C 

136 Willeke Schalij Dames B C 

139 Sofie Strien Dames B C 

26 Fabiënne Overbeek Dames B C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

109 Marcel Tukker Jongens B C 

162 Jonathan Stigter Jongens B C 

186 Lennart Baas Jongens B C 

78 Jelle Boer Jongens B C 

142 Johannes Brokking Jongens B C 

125 Casper Boom Jongens B C 

175 Brian van Dijk Jongens B C 

23 Andy de Wit Jongens B C 

57 Arjan Mulder Jongens B C 

178 Jake van Dam Jongens B C 
 

* Bij promotie van de 2e klasse naar de 1e klasse kan een 
springer om diverse redenen de promotie weigeren. - De springer 

kan dan buiten mededinging van prijzen mee blijven doen aan de 
2e klasse wedstrijd. - De sprongen tellen wel mee voor het 
klassement en de springer kan zich dus kwalificeren voor HK, TK 

en NK. - De eerstvolgende springer in het klassement schuift dan 
door naar de 1e klasse zodat hier wel een volledige bezetting 
blijft. - De springer kan pas bij de volgende p/d ronde besluiten 

alsnog door te promoveren naar de 1e klasse. 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H060
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H036
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H035
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H042
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H033


 

 

 
 

       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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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 
 

 

 

Promotie-degradatie 
 

Op de volgende data wordt er (na de wedstrijden) besloten 

over promotie-degradatie. 
 

25 mei - 8 juni - 29 juni - 17 juli - 7 augustus 
 

 

 

Licentiespringen 
 

In de volgende weken is het mogelijk om licentie te 
behalen:  
 

week 20 (13-18 mei)   -   week 23 (3-8 juni)  
week 25 (17-22 juni)   -   week 27 (1-6 juli)  

week 29 (15-20 juli)    -   week 31 (29 juli-3 aug)   
week 33 (12-17 aug) 

   
Het licentiespringen wordt gecoördineerd door de TC & 

wedstrijdsecretariaat. 
Verenigingen / trainers moeten van te voren aan het 

wedstrijdsecretariaat opgeven of en welke springers komen.  
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Nieuws van de diverse commissies 
 

Voorin de Polshoogte is allerlei informatie te vinden over het 
HB en de diverse commissies. 

 
Er zijn nog een aantal andere commissies, die ‘achter de 

schermen’ diverse taken hebben. 
 

De Groeicommissie houdt zich bezig met de ontwikkeling 
van nieuwe accommodaties. Hierin zitten Pieter Hielema, 

Floris van Elzakker, Jan Kooijman en Douwe Boersma. 
 

De WOC (Wedstrijd Opzet Commissie) adviseert het HB en 
de TC o.a. over de schansindeling en de waterbreedtes. 

Verder deelt de WOC aan het begin van het seizoen de 
deelnemers op de schansen in en gaat tijdens het seizoen 

over de P/D (promotie/degradatie). Deze commissie bestaat 
komend seizoen uit: Bertjan van Vliet – wedstrijdsecretaris, 

Gerard Backx – TC en Arja Helmes – schansbegeleider.  
 

De Materialencommissie is afgelopen winter opgericht. 
Deze commissieleden gaan zich buigen over allerlei 

materiële zaken. De commissieleden zijn: Gerwin van Vliet, 
Henry Helmes, Pieter Verweij en Koos van Amerongen. 

 
Ook is er een Jeugdschanscommissie, meer hierover in 

de Jeugdhoek van deze Polshoogte 
 

Verder wordt er soms voor een bepaalde opdracht een 
tijdelijke commissie gevormd, bijvoorbeeld afgelopen winter 

de ‘nieuwe bus’ commissie. Als deze opdracht is uitgevoerd, 
dan wordt de commissie weer ontbonden. 
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Nieuws van de TC   
 

Teus Eikelenboom, Eelco Tigchelaar en 
Ben van Schaik zijn gestopt met de TC. 

Teus heeft vele tientallen jaren de wedstrijden geleid.  
Eelco heeft het afgelopen seizoen ons geholpen en Ben was 

(bijna) altijd op de jeugdschans aanwezig en deed het 
licentiespringen. Teus, Eelco en Ben: BEDANKT! 

Gelukkig is Ad Knijff weer bereid gevonden om ons te 
helpen. Jullie zullen hem regelmatig zien als wedstrijdleider. 

We hopen bij de eerste klasse wedstrijden te beginnen met 
digitaal meten. Een aantal mensen hebben zich gemeld die 

hiermee willen gaan werken. 

Er is naast Bastiaan een andere chauffeur gevonden, Frans 
van Vuuren zal ook met de bus en stokkenwagen gaan 

rijden.  
Zoals jullie al weten is er een nieuwe bus gekocht. Deze 

wordt onder leiding van Henry en Gerwin samen met 
Bastiaan en Martijn Veenkamp ingericht en voorzien van 

allerlei vakkundig weggewerkte technische snufjes. Op dit 
moment krijgt de bus mooie polsstokkleuren. Het ontwerp 

hiervan komt via een beursvloerdeal van PNO design en de 
uitvoering wordt gedaan door PolyStrien Reclame. Op de 

eerste wedstrijd is de nieuwe bus te bewonderen. 
 

Allen een sportief seizoen toegewenst namens de TC. 
 

 

Van de Springersraad  
 

Seizoen  is aangebroken en gelukkig begint na een lange 
winter ook eindelijk het zonnetje door te breken. Zo kunnen 

we allemaal nog harder gaan trainen om er een top seizoen 
van te maken.  

Wij als springersraad hebben ook niet stil gezeten. Er wordt 
een nationale competitie georganiseerd, waarbij de toppers 
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van Holland en Friesland het tegen elkaar mogen opnemen. 
Dit zal vier keer in het jaar plaats vinden, twee keer in 

Holland en twee keer in Friesland. 
Ook zal de damescategorie meer vertegenwoordigd worden 

in de eerste klas. In de finale zullen nu 5 dames, 5 senioren, 
3 junioren en 3 jongens mogen springen. 

Helaas moeten we ook afscheid nemen van een 
springersraadlid. Wendy Helmes is dit jaar gestopt met de 

springersraad, maar gelukkig wil Kimberly Engelhard haar 
plaats innemen. Hierdoor kwam ook de functie van 

secretaris vrij en dit heeft Laurens op zich genomen. 
We hopen er met zijn allen een gezellig seizoen van te 

maken en hierbij voor jullie springers klaar te staan. 
 

Groetjes de Springersraad. 
 

 

Bedankt en tot ziens 

Rond de Paasdagen kregen we bericht dat Bert Koetsier met 

spoed was opgenomen in het ziekenhuis. Na een paar spannende 

dagen kwam er gelukkig weer herstel en mocht hij naar huis, 

hieronder een berichtje van Bert: 

Sportvrienden  
 

Langs deze weg, wil ik U bedanken voor uw belangstelling 

bij mijn onverwachte blessure.  
Voor mij was dit een zeer belangrijke wedstrijd 

(Tweekamp), die ik met succes heb gewonnen.  
Dit houdt voor jullie in dat je me van de zomer nog 

regelmatig ontmoet tijdens de wedstrijden. 
 

Met polsstokgroeten 

Bert Koetsier 
 



 

 

 

 

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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Overzicht wedstrijdleiders 2013 
 

datum tijd plaats wedstrijd wedstrijdleiders 

za 11 mei 14:30 Linschoten Van Vliet Caravans Cup  Krista, Annie 

za 11 mei 18:30 Linschoten 2de klasse Erwin, Aart 

di 14 mei 19:00 Vlist 2de klasse Brenda, Piet 

wo 15 mei 19:00 Vlist 1ste klasse Piet, Ad 

za 18 mei 14:30 Vlist Vlister Bokaal Brenda, Annie 

za 18 mei 18:30 Vlist 2de klasse Brenda, Gerwin 

di 21 mei 19:00 Polsbroekerdam 2de klasse Krista, Gerard 

wo 22 mei 19:00 Polsbroekerdam 1ste klasse Erwin, Gelieny 

za 25 mei 14:30 Polsbroekerdam JEVA Bokaal  Gerard, Erwin 

za 25 mei 18:30 Polsbroekerdam 2de klasse Ad, Gerwin 

di 28 mei 19:00 Jaarsveld  2de klasse Piet, Ad 

wo 29 mei 19:00 Jaarsveld  

Goudse Glas Handel 

Bokaal 

Gerard, Gelieny 

za 01 jun 14:30 Jaarsveld  

Kampioenschap van 
Jaarsveld  

Ad, Erwin 

za 01 jun 18:30 Jaarsveld  2de klasse Ad, Annie 

di 04 jun 19:00 Linschoten 2de klasse Brenda, Krista 

wo 05 jun 19:00 Linschoten Zwarte Bokaal  Erwin, Aart 

za 08 jun 14:30 Linschoten 

Installatiebedrijf van 
der Vaart Bokaal  

Krista, Gerard 

za 08 jun 18:30 Linschoten 2de klasse Erwin, Annie 

di 11 jun 19:00 Vlist 2de klasse Piet, Gerwin 

wo 12 jun 19:00 Vlist 1ste klasse Piet, Ad 

za 15 jun 14:30 Vlist 2de klasse Gerwin, Annie 

za 15 jun 18:30 Vlist Kruiswijk Bokaal  Brenda, Aart 

di 18 jun 19:00 Polsbroekerdam 2de klasse Krista, Erwin 

wo 19 jun 19:00 Polsbroekerdam 

Uw Groene Vakwinkel 
M. de Ridder Bokaal  

Piet, Gerard 

za 22 jun 14:30 Polsbroekerdam 

Kampioenschap van de 
Lopikerwaard 

Ad, Krista 

za 22 jun 18:30 Polsbroekerdam 2de klasse Ad, Gerard 

di 25 jun 19:00 Jaarsveld  2de klasse Piet, Gerwin 

wo 26 jun 19:00 Jaarsveld  Eikelenboom Bokaal Annie, Gelieny 

vr 28 jun 19:30 Jaarsveld  Nationale competitie Krista, Gerard 

za 29 jun 14:30 Jaarsveld  

Nowa Computers 

Bokaal 

Brenda, Annie 

za 29 jun 18:30 Jaarsveld  2de klasse Brenda, Erwin 

di 02 jul 19:00 Vlist 2de klasse Piet, Ad 

wo 03 jul 19:00 Vlist 1ste klasse Brenda, Annie 

http://pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130511A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130511E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130514E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130515A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130518A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130518E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130521E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130522A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130525A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130525E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130528E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130529A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130529A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130601A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130601A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130601E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130604E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130605A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130608A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130608A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130608E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130611E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130612A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130615E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130615A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130618E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130619A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130619A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130622A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130622A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130622E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130625E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130626A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130628A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130629A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130629A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130629E&context=PBH
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za 06 jul 14:00 It Heidenskip  Tweekamp Gerard 

di 09 jul 19:00 Linschoten 2de klasse Krista, Erwin 

wo 10 jul 19:00 Linschoten 

VKP 
beveiligingstechniek 

Trofee 

Gerard, Annie 

za 13 jul 14:30 Linschoten Bevia Bokaal  Krista, Aart 

za 13 jul 18:30 Linschoten 

Veehandel Spruit 

Bokaal 

Gerard, Erwin 

di 16 jul 19:00 Polsbroekerdam Wie is de baas Bokaal  Brenda, Ad 

wo 17 jul 19:00 Polsbroekerdam Natuurhoeve Bokaal  Piet, Krista 

vr 19 jul 19:00 Zegveld Jeugd - Opening  Brenda, Annie 

za 27 jul 9:30 It Heidenskip  NFM 

 
di 30 jul 19:00 Linschoten 2de klasse Erwin, Annie 

wo 31 jul 19:00 Linschoten 

Kampioenschap van 
Linschoten 

Annie, Gelieny 

vr 02 aug 19:00 Linschoten 1ste klasse Gerard, Gelieny 

za 03 aug 14:30 Linschoten 2de klasse Erwin, Annie 

za 03 aug 18:30 Linschoten Nationale competitie Gerard, Erwin 

di 06 aug 19:00 Vlist 2de klasse Piet, Gerwin 

wo 07 aug 19:00 Vlist 1ste klasse Piet, Annie 

za 10 aug 14:30 Vlist 

Hollands 

Kampioenschap 

Aart, Gelieny 

di 13 aug 19:00 Jaarsveld  2de klasse Gerwin, Aart 

wo 14 aug 19:00 Jaarsveld  1ste klasse Krista, Gerard 

za 17 aug 14:30 Jaarsveld  GPI Bokaal  Annie, Henry 

za 17 aug 18:30 Jaarsveld  2de klasse Gerwin, Gerard 

di 20 aug 19:00 Vlist 2de klasse Brenda, Gerwin 

wo 21 aug 19:00 Polsbroekerdam 1ste klasse Erwin, Gelieny 

za 24 aug 14:00 Polsbroekerdam 

Nederlands 

Kampioenschap 

Erwin 

di 27 aug 18:00 Jaarsveld Jeugd + Ouders  Ad, Gerard 

za 31 aug 13:00 Grijpskerk Jeugd NK nnb 

za 07 sep 12:00 Jaarsveld  Koppelcup Krista, Gerard 
 

 

Het is mogelijk dat er nog wijzigingen komen in bovenstaande lijst. Deze 

worden door het secretariaat van de TC doorgegeven aan het 

wedstrijdsecretariaat 
  

Brenda Knijff 06-12192325 Annie van de Geer 06-40441009 

Gerard Backx 06-30143464 Erwin van Duin 06-51096027 

Henry Helmes 06-12235709 Piet Nap 06-30806805 

Aart de With 06-13053455 Gerwin van Vliet 06-29520183 

Krista van Midden 06-54314247 Ad Knijff 06-53122608 

Gelieny vd Paauw 06-12465842 
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Gegevens PBH verenigingen 

 
Jaarsveld: 

www.polsstokjaarsveld.nl 
Voorzitter: Bert Koetsier; 0182-610925 

bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nl 
Secretaris: Eelco Tigchelaar; 0348-552348 / 

06-21693252 
eelco.tigchelaar@polsstokjaarsveld.nl  

Penningmeester: Teus Eikelenboom; 0348-552450 / 
06-24426229 teus.eikelenboom@polsstokjaarsveld.nl 

Leden: Leo Roskam, Didy Brokking, Bastiaan de Bruijn, 
Johan Stigter 

 
Linschoten: 
www.polsstokclublinschoten.nl 

Voorzitter: Jaco de Groot; 06-12079183 
voorzitter@polsstokclublinschoten.nl 

Secretaris: Carola van Bemmelen;  
06-51034685 

secretaris@polsstokclublinschoten.nl 
Penningmeester: vacant  

waarnemend - Floris van Elzakker; 06-20926705 
penningmeester@polsstokclublinschoten.nl 

Leden: Cees van Ee, Gerwin van Vliet, Arja van Vliet, 
Werner Kamphof 

 
Vlist:  
www.pcvlist.nl  

Voorzitter: Gerard Backx; 06-30143464 
gerard@pcvlist.nl 

Secretaris: Carla Bos; 06-53585342 
carla@pcvlist.nl 

Penningmeester: André Faaij; 06-44906856 
andre@pcvlist.nl  

Leden: Hans van Eijk, Krista van Midden, Henriëtte Saarloos 

http://www.polsstokjaarsveld.nl/
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mailto:secretaris@polsstokclublinschoten.nl
mailto:penningmeester@polsstokclublinschoten.nl
http://www.pcvlist.nl/
mailto:gerard@pcvlist.nl
mailto:carla@pcvlist.nl
mailto:andre@pcvlist.nl
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Polsbroekerdam: 

www.polsstokkerdam.nl 
Voorzitter: Hugo van Amerongen;  

06-54282845  
Vanamerongen.hugo@gmail.com 

Secretaris: Arina Schalij; 06-41936286 
en/of Jolanda Maton; 06-42096125 

secretariaat@polsstokkerdam.nl 
Penningmeester: Ronald Vlasveld; 030-6889839 

ronald.vlasveld@polsstokkerdam.nl 
Leden: Ronald Overbeek, Liesbeth de With, Anja Baas,  

Niek de Bruijn  

 
Zegveld:  

Voorzitter: Anton Kastelein; 
0348-691133 

antonkastelein@hetnet.nl 

Secretaris: vacant 
waarnemend - Pieter Hielema; 06-29006207 

pieter.hielema@pbholland.com  
Penningmeester: Floris van Elzakker; 06-20926705 

floris.van.elzakker@pbholland.com 
Leden: Huijbert van der Knaap, Pieter Hielema 

 
Stichtse Vecht 

Voorzitter: Marcel Blekendaal; 06-15373226 
 polderwachter@gmail.com 

Secretaris: Pieter Hielema: pieter.hielema@pbholland.com  
Penningmeester: Floris van Elzakker: 

floris.van.elzakker@pbholland.com  
 

http://www.polsstokkerdam.nl/
mailto:Vanamerongen.hugo@gmail.com
mailto:secretariaat@polsstokkerdam.nl
mailto:ronald.vlasveld@polsstokkerdam.nl
mailto:antonkastelein@hetnet.nl
mailto:pieter.hielema@pbholland.com
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
mailto:polderwachter@gmail.com
mailto:pieter.hielema@pbholland.com
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
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  DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 
Hoi allemaal, 

 
Ik ben Richard van Bemmel en ik ben 14 jaar. Ik woon op 

de Nedereindseweg, dat is dicht bij Nieuwegein. Mijn broer 
is Ronald van Bemmel, hij is 15 jaar en springt ook in de 

jongens topklasse. Ik zit in in 2 Havo/VWO op het Cals 
College Nieuwegein. 
 

Mijn grootste hobby is natuurlijk polsstokspringen, maar ik 
hou ook van schaatsen zwemmen skiën en nog veel andere 

sporten.  
 

Ik verdien m’n geld door oude kranten op te halen, samen 

met Davy de Wit. Die brengen we dan weg en daar krijgen 
we geld voor. Ik woon in een boerderij, naast mijn opa en 

oma. Mijn opa is boer en heeft koeien. Wij hebben: een kat, 
cavia’s geiten en kippen.  

Ik ben begonnen met polsstokspringen doordat mijn vader 

een houten polsstok had gemaakt, daar gingen we mee 
polderen. Later kregen Andy en Davy de Wit (onze 

overbuurjongens) een grotere polsstok van hun opa, 
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daarmee gingen we vaak hele middagen de polder in. De 
moeder van Andy en Davy kon Margriet Kamphof, die vroeg 

of we een keer kwamen trainen in Linschoten. Dat hadden 
we natuurlijk gedaan. Na deze proeftraining hebben we 

gelijk aan onze ouders gevraagd of we nog een paar 
proeftrainingen mochten doen, en dat mocht. Na deze 

trainingen zijn we lid geworden.  
 

We hadden die zomer thuis 2 

schansen over het water en een 
aluminium stok gemaakt. 

Datzelfde jaar hebben we nog 3 
wedstrijden gesprongen bij de 

jeugd C. In de winter naar het 
volgende seizoen hebben we 

ook een hoge droogschans en 
een klimpaal van 5 meter 

gemaakt. Dat had het 
volgende jaar veel succes 

want we sprongen na 2 
wedstrijden onze licentie al. 

Die winter daarna hebben we 
nog een droog schans 

gemaakt en er kwam een 
indoor klimpaal van 3.5 meter  

die nu inmiddels al 8.30 meter is.  
 

Ik heb deze winter goed getraind dus ik hoop dat ik mijn PR 
van 13.43 verbeter en dat ik in de topklasse blijf want mijn 

concurrentie zit dicht onder me. Dit jaar doe ik voor het 
eerst mee aan het NFM, en hopelijk ook het HK.  

 
Ik wil de pen graag doorschuiven aan Martijn Rietveld 

omdat ik wil weten wat hij er van vindt dat de 
schansindeling nu anders is en hij nu in de 2e klasse komt. 

  

Ik wil iedereen en heel leuk seizoen toewensen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 Eerste schans Polsstokvereniging 
Stichtse Vecht staat! 

 
Onder het motto “van niets iets maken” is de afgelopen 

weken vlak bij Kockengen het eerste jeugdschansje van de 
polsstokvereniging Stichtse Vecht gebouwd. 

Zoals we inmiddels wel weten is het vinden van een locatie 
voor een nieuwe schans enorm lastig. Zo ook bij Kockengen. 

Maar nadat de eerste vijf locaties, om verschillende 
redenen, niet zijn door gegaan, was het dan eindelijk raak. 

Vlak bij Kockengen ligt het Oortjespad. Een plekje naast de 
Enschedeweg waar gerecreëerd kan worden. Er is een 

kinderboerderij, een mooie plas om in te zwemmen, een 
restaurant en een pitch & putt golfbaan onder de naam 

Kameryck. 
Via via, kwamen we in contact met de eigenaar van 

Kameryck en die zag gelukkig wat in onze sport. Samen 
hebben we een plan gemaakt: Als wij een schansje 

aanleggen op zijn land dan mogen wij daar gratis trainen 
met een groepje kinderen uit Kockengen en dan kan 

Kameryck het polsstokspringen aanbieden op hun website. 
Op het moment dat een groep wil polsstokspringen, dan 

huurt Kameryck ons in om de clinic te geven.Zo bedacht, zo 
gedaan. Alleen heeft de Polsstokvereniging natuurlijk (bijna) 

helemaal geen geld. Met Kameryck hebben we afgesproken 
dat zij het graafwerk voor hun rekening nemen en wij de 

schans aanleggen. Werner Kamphof heeft een mooie 
tekening gemaakt zodat de schans voldoet aan de normen 

voor jeugdwedstrijden en Kameryck heeft de polsstokput 
gegraven. Het zand is gekocht van een bijdrage van NEXT 

Vastgoed. Waarna we konden gaan knutselen. Met resthout 
en veel hulp van Jaco de Groot hebben we een schans 

neergezet. Tegels voor de aanloop hebben we gratis op 
marktplaats gevonden en die zijn inmiddels gelegd door Erik 

Bos. De carbon polsstok voor de jeugd kunnen we lenen van 
JEVA en later betalen en Henry helpt met aluminium polsjes. 
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En zo is er ineens een nieuwe jeugdschans. Hoera. Hoe nu 

verder. 
 

We gaan straks één keer in de week trainen met een 

groepje van maximaal tien kinderen uit Kockengen (en 
misschien Kanis). Hopelijk lukt het om een aantal kinderen 

zo goed op te leiden dat ze aan wedstrijden mee kunnen 
gaan doen. Zodra de kinderen moeten gaan trainen voor 

hun licentie, dan kunnen ze in overleg door naar Linschoten 
of Zegveld voor de grote schans. Daarnaast hopen we dat er 

af en toe clinics zijn op het schansje en dat we daarmee wat 
geld kunnen verdienen. Dit geld kunnen we dan weer 

gebruiken voor de andere schansjes in de Gemeente 
Stichtse Vecht. 

En stel dat het lukt om elk jaar vijf kinderen op te leiden 
voor wedstrijden en één van de vijf springt over 15 jaar nog 

mee bij de Senioren/ Dames, dan kan dat misschien net het 
verschil maken voor de Polsstoksport in onze regio. 
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Overzicht commentatoren   

datum tijd plaats wedstrijd commentatoren 

za 11 mei 14:30 Linschoten Van Vliet Caravans Cup Eelco Tigchelaar 

wo 15 mei 19:00 Vlist 1e klasse Eelco Tigchelaar 

za 18 mei 14:30 Vlist Vlisterbokaal Lianne v.d. Wijk 

wo 22 mei 19:00 Polsbroekerdam 1e klasse Wim Roskam 

za 25 mei 14:30 Polsbroekerdam JEVA Bokaal Lianne v.d. Wijk 

wo 29 mei 19:00 Jaarsveld Goudse Glas Handel Bokaal  Jan Tigchelaar 

za 01 jun 14:30 Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld  Jan Tigchelaar 

wo 05 jun 19:00 Linschoten Zwarte Bokaal Eelco Tigchelaar 

za 08 jun 14:30 Linschoten 

Installatiebedrijf van de Vaart 
Bokaal 

Wim Roskam 

wo 12 jun 19:00 Vlist 1e klasse Wim Roskam 

za 15 jun 18:30 Vlist Kruiswijk Bokaal Lianne v.d. Wijk 

wo 19 jun 19:00 Polsbroekerdam 

Uw Groene Vakwinkel             
M. de Ridder Bokaal 

Jan Tigchelaar 
& Jens Vlasveld 

za 22 jun 14:30 Polsbroekerdam 

Kampioenschap van de 
Lopikerwaard 

Jan Tigchelaar 

wo 26 jun 19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal Eelco Tigchelaar 

vr 28 jun 19:30 Jaarsveld Nationale competitie Wim Roskam 

za 29 jun 14:30 Jaarsveld Nowa Computers Bokaal  Lianne v.d. Wijk 

wo 03 jul 19:00 Vlist 1e klasse Jan Tigchelaar 

za 06 jul 14:00 It Heidenskip Tweekamp Lianne v.d. Wijk 

wo 10 jul 19:00 Linschoten 

VKP beveiligingstechniek 
Trofee  

JensVlasveld 
& Wim Roskam 

za 13 jul 18:30 Linschoten Veehandel Spruit Bokaal  Wim Roskam 

wo 17 jul 19:00 Polsbroekerdam Natuurhoeve Bokaal Jens Vlasveld 

za 27 jul 9:30 It Heidenskip NFM Lianne en Wim?? 

wo 31 jul 19:00 Linschoten Kampioenschap van Linschoten  Eelco Tigchelaar 

vr 02 aug 19:00 Linschoten 1e klasse Lianne v.d. Wijk 

za 03 aug 18:30 Linschoten Nationale competitie Lianne v.d. Wijk 

wo 07 aug 19:00 Vlist 1e klasse Eelco Tigchelaar 

za 10 aug 14:30 Vlist Hollands Kampioenschap  Eelco Tigchelaar 

wo 14 aug 19:00 Jaarsveld 1e klasse Jens Vlasveld 

za 17 aug 14:30 Jaarsveld GPI Bokaal Jan Tigchelaar 

wo 21 aug 19:00 Polsbroekerdam 1e klasse Lianne v.d. Wijk 

za 24 aug 14:00 Polsbroekerdam Nederlands Kampioenschap  Wim Roskam 

za 31 aug 13:00 Grijpskerk Jeugd NK Jessica Snoek 

za 07 sep 12:00 Jaarsveld Koppelcup 

Lianne v.d. Wijk 
& Wim Roskam 

Bij een verplaatsing van een wedstrijd verhuist de commentator automatisch mee, 
hij/zij zorgt indien nodig zelf voor vervanging en meldt dit aan de vereniging.
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http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH1
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http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130810A&context=PBH1
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http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH1
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http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130907A&context=PBH1
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Uitnodiging reünie “NFM 25 jaar” 
 

Beste oud-deelnemer aan het NFM, 
 

Het NFM (Nationale Fierljep Manifestatie) bestaat dit jaar 25 
jaar! Om dit heugelijke feit te vieren wordt er tijdens het 

NFM op zaterdag 27 juli een reünie georganiseerd voor 
alle oud-deelnemers aan 25 jaar NFM. De reünie is een 

goede gelegenheid om weer eens bij te praten met oude 
bekenden en om samen nog eens leuke en sterke verhalen 

uit het verleden op te halen.  
 

Op het programma staat een reünie brunch welke zal 
beginnen om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur. 

Daarnaast is er de gehele dag volop gelegenheid om te 
genieten van de prachtige sport fierljeppen. U kunt ook zelf 

nogmaals een sprong wagen op een speciaal ingerichte 
oefenschans. Om 19.00 uur wordt de finale gesprongen 

waarin wij alle toppers van heden verwachten. 
 

Voor een kleine vergoeding van €12,50 heeft u de gehele 
dag toegang tot het NFM  ; staat er een brunch voor u 

klaar; kunt u de NFM-tentoonstelling bekijken; kunt u zelf 
een sprong wagen en kunt u ’s avonds naar de finale van 

NFM  . Na de finale is er live muziek in de feesttent. 
 

Komt u ook? Aanmelden kan door een e-mail te sturen 
naar nfm25jaarreunie@gmail.com met daarin uw naam, 

adres en de jaren dat u meedeed aan het NFM. Heeft u niet 
de mogelijkheid om u aan te melden via een e-mail? 

Aanmelden kan ook door een briefkaart te sturen naar adres 
Middelsee 11, 8637 VE Wiuwert ten name van NFM-reünie. 

 
Help ons alle oud-deelnemers te bereiken 

Wij denken de meeste adressen van alle oud-deelnemers te 
hebben. Maar i.v.m. mogelijke verhuizingen en 

onvolkomenheden in de adreslijst zal het niet lukken 
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iedereen persoonlijk uit te 
nodigen. Mocht u daarom 

oud-deelnemers kennen die 
nog niet op de hoogte zijn 

van deze reünie dan zouden 
wij het zeer op prijs stellen 

als u ze op de hoogte kan 
brengen van de reünie ter 

ere van NFM 25 jaar op 27 
juli   in It Heidenskip!  

 
Fierljeppersmuur 

Op de reünie willen we een 
fotomuur maken van alle 

reünisten in actie! Heeft u 
een fierljepfoto van uzelf? 

Maak dan een kopie een 
neem de kopie mee naar de 

reünie! U kunt uw naam 
noteren met een viltstift op de foto en de jaren dat u 

deelnam. Op deze manier weet iedereen wie er aanwezig 
zijn op de reünie! 

 
Mocht u nog meer foto’s of dergelijke hebben welke u graag 

wilt delen? Stuur deze foto’s dan met een korte toelichting 
per e-mail naar nfm25jaarreunie@gmail.com of per post 

naar bovenstaand adres. Wie weet wordt uw foto 
meegenomen in de foto- en of filmpresentatie. 
 

Wij hopen u op 27 juli te ontmoeten, 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

De NFM-commissie: Rudi Walta, Wim van der Meer,  
Hendrik H. Haanstra, Johannes Haanstra, Oane Galama, 

Jitske Draijer en Renske Terwisscha van Scheltinga. 
 



 

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 

 

http://www.bijvoetverf.nl/
http://www.dewitcomputers.nl/
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Concept Notulen ALV PBH   
         20 maart 2013  

         Triangel Polsbroekerdam 
 
Aanwezig:  

Leden: Henry Helmes, Marcel Blekendaal, Pieter Hielema, Jaco de Groot, 

Brenda Knijff, Erik Bos, Carla Bos, Henriëtte Saarloos, Krista 

Klarenbeek, Mieke Baars, Leo Roskam, Herman Stigter, Bert Koetsier, 

Christa Faaij, Wim Roskam, Jan den Hartogh, Ronald Overbeek, Pieter 

Verweij, Bastiaan de Bruijn, Cees van Ee, Jan-Willem de Groot, Gerwin 

van Vliet, Corné Lekkerkerker, Erwin van Duin, Floris van Elzakker, 

Annie van de Geer, Hugo van Amerongen en (later) André Faaij 

Bestuur: Jan Kooijman (voorzitter), Bertjan van Vliet, Koos van 

Amerongen, Arja Helmes (notulist)   

 

Met kennisgeving afwezig:  

Douwe Boersma, Hanneke van de Kroef, Gerard Backx, Didy Brokking, 

Liesbeth de With, Wendy Helmes 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Jan Kooijman opent om 19.40 de vergadering, de agenda wordt 
ongewijzigd vastgesteld.   
 

2. Mededelingen 
 De leden die zich hebben afgemeld voor deze vergadering 

worden genoemd.  
 Bert Koetsier heeft een voorstel gedaan betreffende de 

prijzen. Er wordt afgesproken dat we dit nu niet gaan 

behandelen, maar dat binnen 14 dagen een overleg 
gepland wordt met de afgevaardigden van de verenigingen. 

 

3. Notulen ALV 21 maart 2012 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan notulist 

Pieter Hielema. 
 
4. Jaarverslag 2012 

Het jaarverslag wordt vastgesteld. Er wordt aan het verslag nog 
toegevoegd dat er ook in het begin van 2012 een 
volleybaltoernooi is gehouden, met Vlist als winnaar. Ook zijn de 

jaarprijzen van 2011, die na het volleybaltoernooi zijn uitgereikt 
nog aan het jaarverslag toegevoegd.  
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De beker van het volleybaltoernooi is nog steeds zoek. Er wordt 
voorgesteld om een nieuwe beker aan te schaffen. 
 

5. Kascommissie 
a) De kascommissie bestond dit jaar uit Pieter Verweij en 

Cees van Ee. De boeken zijn gecontroleerd en in orde 

bevonden.  
Daarbij zijn de volgende kanttekeningen gemaakt: 

a. Er was een klein verschil, dit is gecorrigeerd en op 

de juiste plaats geboekt. 
b. Declaratieformulieren – worden nog niet altijd 

gebruikt. Er wordt voorgesteld dat er alleen 

gedeclareerd mag worden via een 
declaratieformulier. Deze is te vinden op de website 
en er komen ook formulieren in de map in de 

polsstokbus. 
b) De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Cees van Ee 

en Wim Roskam. Tot reserve is benoemd Jan den Hartogh. 
 
6. Financiële zaken 

a) Jaarrekening 2012 
De jaarrekening 2012 wordt door Bertjan op een aantal 

punten toegelicht en vastgesteld. 

De aanwezige leden verlenen decharge aan het bestuur. 

b) Begroting   

De begroting van   wordt vastgesteld. 

c) Contributie 2014 
De contributie blijft in 2014 ongewijzigd. De contributie 

voor   was al tijdens de ALV van 2012 vastgesteld. 

7. Nieuws van en voor verenigingen / commissies 
Linschoten - Jaco de Groot: Vorige week ALV gehouden, afscheid 
genomen van Maartje Spruit en Floris van Elzakker. Werner 

Kamphof is nieuw in het bestuur. Ze hebben pas nog een 
buitengewone ledenvergadering gehouden, m.b.t. de eventuele 

verplaatsing van de accommodatie. Ze verheugen zich op de 
organisatie van de Nationale Competitie en ook het (beach) 
volleybal toernooi komt terug. 
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Zegveld - Floris van Elzakker: Voor 1 mei moet één schans staan. 
Ze zijn heel druk bezig met een aantal vrijwilligers. Het staat op 
de Facebook pagina van Zegveld. Er wordt gevraagd of dit ook op 

de PBH website wordt geplaatst.  
 

Stichtse Vecht - Marcel Blekendaal: Momenteel zijn ze met bezig 
met vier plaatsen waar een jeugdschans wordt gerealiseerd:  
 -  Maarssen Dorp – sportveld 

 -  Maarssenbroek – in park 
 -  Breukelen – sportveld 
 -  Kameryck – evenementenlocatie bij Kamerik – wil graag 

een schansje voor de uitbreiding van de activiteiten. 
Stichtse Vecht hoopt begin april te kunnen starten met de aanleg 

van de eerste schans. 
 

Jaarsveld - Bert Koetsier: Dit jaar staat in het teken van het 50-

jarig bestaan met de Jubileum/ Koppelwedstrijd – als aanvang 
staat 12.00 uur, maar als er veel aanmeldingen zijn vanuit 

Holland en Friesland wordt dit misschien eerder. Herman Stigter 
gaat uit het bestuur, Bastiaan de Bruijn en Johan Stigter komen 
in het bestuur. 
 

Vlist - Carla Bos: Ook vorige week ALV gehouden, geen 

bestuurswijzigingen. Klusdag gecombineerd met NL Doet – 
daarvoor krijgt de vereniging een bijdrage, het was een 
geslaagde klusdag. Voor het nieuwe clubgebouw worden 

obligaties uitgegeven. Totaal kost het € 40.000 en met obligaties 
hopen ze € 20.000 op te halen. Vlist heeft een tekort aan 
trainers.  
 

Polsbroekerdam - Hugo van Amerongen: De renovatie is helemaal 

afgerond, ook financieel is de club gezond. Ze zijn druk bezig met 
de voorbereiding van het NK, waarover na de pauze een 
presentatie wordt gegeven. Gerdie Snoek en Jaco Zwijnenburg 

zijn uit het bestuur gegaan, Hugo van Amerongen en Niek de 
Bruin zijn in het bestuur gekomen. 
 

Springersraad - Pieter Verweij: Wendy Helmes is uit het bestuur, 
Laurens Lekkerkerker is de nieuwe secretaris, Kimberley 

Engelhard komt de springersraad versterken. Voor het seizoen 
wordt een nieuwsbrief uitgebracht. 
 

Technische Commissie - Brenda Knijff: Alle accommodaties zijn 
afgelopen winter gekeurd, er zijn verslagen gemaakt en de 
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bevindingen zijn doorgegeven aan de verenigingen. In april 
worden de accommodaties opnieuw gekeurd. Ze zijn bezig met 
het digitale meetsysteem en zijn op zoek naar nieuwe mensen 

voor de TC. 
 

Jeugdcommissie - Leo Roskam: Ben van Schaik en Mieke Baars 
zijn gestopt. Als er niemand wordt gevonden die de taak van Ben 
op zich gaat nemen, zijn de verenigingen zelf verantwoordelijk 

voor begeleiders op de jeugdschans. 
Het wedstrijdreglement voor het NK jeugd is vastgesteld op het 
ALV van het NFB. 
 

Demo’s /clinics - Leo Roskam: De aanvragen voor demo’s en 

clinics komen binnen, ook via dagje weg, maar vaak voor 2 
personen. De verenigingen zouden daarvoor 1 zaterdag per 
maand moeten reserveren. Binnenkort wil hij een overleg plannen 

met de contactpersoon van de verenigingen over de clinics. We 
verwachten dat de demotelefoon binnenkort weer kan worden 

gebruikt, deze gaat naar ook naar Leo. 
Demo’s op locatie: Deze functie is vacant, we zijn dringend op 
zoek naar personen die mee willen helpen om deze te 

organiseren/begeleiden. 
 

Koffiepauze 
 

Materialencommissie – Henry Helmes: Deze is afgelopen winter 

geformeerd en bestaat uit: Gerwin van Vliet, Henry Helmes, 
Pieter Verweij en Koos van Amerongen. 

De volgende punten zijn opgepakt: 
-  Topjes: Er zijn nieuwe bussen gemaakt en deze worden getest. 
Overzettoppen zijn mogelijk, maar de stok wordt daarvoor niet 

aangepast. Jaco de Groot heeft  meegedacht over een 
testmethode voor de topjes. 
-  Wegen stokken: Daarvoor is een weegschaal aangeschaft. De 

ringen worden vastgezet aan de polsstokvoeten. 
-  Lekkage stokken: Een krimpkous wordt aangebracht om de 

stokken die lekken. 
-  Aantal stokken per schans: Worden ingedeeld in overleg met 
WOC. 

-  Er wordt nog nagedacht over een oplossing voor het afdekken 
van het kliksysteem, n.a.v. een flinke beenwond.   
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Sponsorcommissie - Arja Helmes: Ondanks de recessie bijna alle 
contracten verlengd. Ook een paar extra sponsoren gevonden 
voor de nieuwe polsstokbus. 
 

Promotiecommissie - Arja Helmes: Anthony Lekkerkerker is het 

enige commissielid (Douwe Boersma is contactpersoon vanuit het 
bestuur) en is op zoek naar andere commissieleden.  
De wedstrijdkalenders en flyers zijn gedrukt en liggen klaar, de 

verenigingen kunnen deze meenemen en verspreiden in de 
omgeving van de eigen accommodatie. 
De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de promotie van 

de eigen wedstrijden en kunnen voor de grote wedstrijden hulp 
inroepen van het HB en promotiecommissie. De verenigingen 

moeten zelf zorgen voor een wedstrijdverslag, via Pieter Hielema 
kan dit worden verspreid in de media. Er is ooit een document 
gemaakt met daarop de taken van de promotiecommissie en de 

verenigingen, deze wordt aangepast en opnieuw naar de 
verenigingen gestuurd. Eelco Tigchelaar is in het bezit van een 
persmap voor grote evenementen. 
 

Commentatoren -Wim Roskam:  

- Vraag aan verenigingen of de commentator vooraf een 
draaiboek kan krijgen bij  speciale wedstrijden. 
- De geluidsinstallatie hapert nog steeds. Dit wordt met de 

nieuwe bus goed geregeld en er wordt een extern persoon bij 
gehaald. Henry Helmes wordt probleemoplosser. 

- Invoersysteem: Als er storing is, dan is vaak niet bekend wat er 
moet worden gedaan. Bertjan gaat een avond organiseren over 
de uitleg van het systeem.  

- Afgelasting wedstrijd: Dit wordt door de wedstrijdleider/ 
voorzitter van de vereniging naar de commentator 
gecommuniceerd. 

- Komt er nog commentaar voor de jeugd? Dit seizoen wordt 
gestart met springen op klassementsvolgorde, als dit werkt dan 
wordt bekeken of commentaar mogelijk is. 

Er wordt gevraagd of de commentatoren de muziek nog niet aan 
willen zetten als de wedstrijd is afgelopen en de jeugd nog aan 

het springen is.  
 

NFB -Jan Kooijman: Tijdens het ALV op 26 januari zijn er twee 
besluiten genomen. De opzet van de Nationale Competitie en het 
reglement voor het Jeugd NK. 
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Doordat het FLB een nieuwe voorzitter en secretaris heeft is dit 
ook gewijzigd in het NFB. Jan Kooijman wordt penningmeester. 
De website van het NFB moet meer worden gebruikt en dit wordt 

opgepakt met de Nationale Competitie. 
  
8. Bestuursverkiezing 

a. Arja Helmes is aftredend en niet herkiesbaar (in verband met 
volmaken drie termijnen). De voorzitter bedankt haar voor haar 
inzet en gaat er van uit dat men haar nog regelmatig terugziet.  

b. Bertjan van Vliet is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt voor 
een nieuw termijn van drie jaar herkozen. 

c. Kandidaten bestuur: Corné Lekkerkerker en Floris van 
Elzakker. Beiden worden unaniem gekozen. Er is nog wel een 
vraag aan Floris over zijn penningmeesterschap bij twee 

verenigingen, wat wordt zijn taak bij het PBH. De taakverdeling is 
nog niet bekend, Floris wordt in ieder geval geen 
penningmeester, hij verwacht nog wel een aantal jaren vanuit de 

groeicommissie deel uit te maken van de besturen van de nieuwe 
verenigingen. 

Punt d wordt toegevoegd door Jan Kooijman: Betreft deelname in 
bestuur vanuit verenigingen. Op eigen initiatief is door Jan 
Kooijman een structuurplan geschreven met als doel dat op 

langere termijn de verenigingen inspraak krijgen in de PBH in 
plaats van de leden. 
 

9. Toelichting besluiten 
De reglementswijzigingen die in de Polshoogte staan worden 

doorgevoerd.  
Artikel 27.2 wordt niet geschrapt, maar gewijzigd: Alle 
wedstrijden worden zo gepland dat een deelnemer geen 2 

wedstrijden op 1 dag mag springen.  
De volgende besluiten worden toegelicht: 

- Een materialencommissie in het leven roepen: De 

werkgroep is inmiddels gevormd en werkend. 
- Voorstel functie baancommissaris: De TC wil dit jaar binnen 

de verenigingen laten kijken wie dit kan vervullen en wil dit 
eventueel volgend jaar invoeren. 

- Aanwezigheid prijsuitreiking: De Springersraad komt hier 

op terug in de nieuwsbrief. 



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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- Afmelden voor wedstrijd: Alle springers moeten zich 
afmelden voor de wedstrijden. De mixklasse in de 2e klasse 
krijgen geen schorsing als ze zich niet hebben afgemeld. Er 

kan wel een andere -ludieke- straf worden gegeven. 
- Schansindeling: De WOC deelt de namen in op basis van 

het klassement van het voorafgaande seizoen, er kunnen 

wel uitzonderingen worden gemaakt. Bij de indeling van de 
1e klasse wordt uitgegaan van 8 springers per groep. 

- Jeugdwedstrijden:  

 > Bij grote opkomst wordt er 2 keer gesprongen en op  
 basis van het klassement.  

 > Aan het eind van het seizoen worden minder prijzen 
 uitgereikt; 5 klassementsprijzen en leeftijdsprijzen voor 
 7,8,9 en 10 jarigen.  

 > Het reglement wordt aangescherpt m.b.t. het 
 licentiespringen. 

- Nationale Competitie: De werkgroep Pieter Verweij en 

Bertjan van Vliet worden bedankt voor de inzet. Er wordt 
gesprongen volgens het NFB reglement. Voor deze 

competitie is door Erik Bos een concept supplement op dit 
reglement geschreven. Dit wordt z.s.m. naar de besturen 
doorgemaild en vastgesteld.  

  
10. Rondvraag 
Mieke Baars - Wordt dit seizoen ook in de 2e klasse per groep 
gesprongen? Dit ligt wel in de bedoeling. 

Ze heeft de harsverkoop gedaan en stopt er mee. Kan dit wellicht 
per vereniging worden georganiseerd. Bertjan is er mee bezig. 
 

Krista Klarenbeek - De namen van de gesponsorde wedstrijden 
van Vlist staan niet op de wedstrijdkalender. Dit komt omdat ze 

niet zijn doorgegeven. Het kan alsnog via de website worden 
vermeld. 
 

Carla Bos - Meent dat er vanuit de verenigingen al een 
gezamenlijk besluit was genomen omtrent de wedstrijdtijden. De 
uitkomst van de enquête, die naast de verenigingen ook door de 

springersraad en promotiecommissie is ingevuld, gaf een ander 
beeld en door het HB is een besluit genomen dat voor de 
komende drie jaar is vastgesteld.  
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Leo Roskam - Het invoeren van de standen gaat in Jaarsveld niet 
altijd even vlekkeloos. Dit komt omdat de wifi verbinding in 
Jaarsveld niet goed is en nogal eens weg valt. 
 

Ronald Overbeek - Worden er nog stokken gekocht? Omdat er 
geen topje op de 9 meter mag, zou het wenselijk zijn om een 9,5 

meter aan te schaffen. Dit wordt neergelegd bij de 
materialencommissie. 
 

Bastiaan de Bruijn - Bij de Nationale Competitie is een 18- en een 
18+ groep, waarom deze indeling? Bij deze indeling zijn alle 
schansen bezet. Dames op de C schans, 18- op de B en 18+ op 

de A schans. 
 

Jaco de Groot - Wil graag van de nieuwe bestuursleden weten wat 

hun ambities zijn; 
- Corné Lekkerkerker: Hij bedankt de leden voor het 

vertrouwen. Hij wil een positieve inbreng geven namens de 

springers. Ook wil hij de input vanuit zijn vereniging 
Jaarsveld inbrengen in het HB.    

- Floris van Elzakker: Tijdens de najaarsvergadering heeft hij 
ervaren dat er een wij/zij gevoel is tussen -enkele- 
verenigingen en het HB. In zijn ogen leek het dat de 

verenigingen vonden dat ‘de bond het allemaal niet zo 
goed doet’. Floris zou het fijn vinden om met zijn allen 
weer goed door te hebben dat ‘de PBH’ juist voortkomt úit 

de verenigingen. Hij zou het heel mooi vinden als de 
gemeenschappelijke trots die we wel hebben tijdens een 

NFM of Tweekamp ook voor de PBH gaan voelen, zodat de 
PBH niet meer ‘zij’ is, maar weer ‘wij’ zal worden. 

 

11. Sluiting / Pauze 
Jan Kooijman sluit na de mooie woorden van de nieuwe 
bestuursleden om 10:15 uur de vergadering en wenst iedereen 

een mooi seizoen toe. 
 

12. Programma na de pauze 
Hugo van Amerongen presenteert de plannen voor het NK in 
Polsbroekerdam. 

 
Henry Helmes laat het ontwerp zien voor de bestickering van de 
nieuwe polsstokbus. 
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Zwemmen met de jeugd 
 

Zaterdagmiddag 6 april hebben we met 35 personen 
gezwommen in Merwestein. Er gingen 28 kinderen en 7 

volwassenen mee.  
De kinderen hadden er allemaal veel zin in. De glijbanen 

waren goed in trek, er lag zelfs een grote opblaasbare 
glijbaan in het diepe bad. Ook de stroomversnelling was 

goed in de smaak gevallen bij de springers en springsters.  
Het golfslagbad was 

natuurlijk ook erg leuk, 
vooral met een surfplankje 

op de golven. 
Halverwege de middag 

stond er een heerlijk frietje 
met een pakje drinken 

klaar. Er werd snel gegeten 
om weer snel het water in 

te duiken, maar eerst 
wilden we nog een foto 

maken. 
Om 16.00 uur verzamelden 

we in de hal met een 
snoepje, waarna iedereen 

weer huiswaarts keerde.  
Onder het zwemmen waren er nog wat vragen voor de 

springers en springsters. Nou daar hadden ze maar weinig 
tijd voor, ze kwamen nu toch om te zwemmen? De vragen 

waren o.a., wat is je doel voor het komend seizoen? Wie is 
je favoriete springer? Wat is je PR? 

Rogier was als eerste aan de beurt. Hij was kort maar 
krachtig. Hij doel was dat hij graag een licentie wilde 

behalen dit seizoen. Zijn PR is nu 9,20. Ik zou zeggen, doe 
je best! 
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Twan zijn doel is om naar de grote schans te gaan. Nou 
Twan dat gaat vast lukken, je staat nu 1e in het klassement. 

Eimert hoopt als 1e in het klassement te staan aan het eind 
van het seizoen. 

Gijs wil graag 12 meter gaan springen op de grote schans. 
Dat is al een hele afstand Gijs. 

Aron wil graag 10 meter gaan springen, zijn PR is nu 8,38. 
Luuk moest er even over nadenken. Toen hij later bij me 

kwam vertelde hij dat zijn doel was om meer te durven 
springen. Nou Luuk, een super doel!! 

Dennis zijn PR is 8,19. Ook Dennis zou graag naar de grote 
schans willen. Hij zou daar wel 12 meter willen springen. 

Jorn wil graag wedstrijden gaan springen. We gaan je vast 
zien met de wedstijden. 

Martijn wil graag een nieuw PR springen. Nou meestal lukt 
dat wel in een nieuw seizoen. 

Bodhi wil graag de 8 meter lijn over, zijn PR is nu 7,78 gaf 
hij aan. Zijn favoriete springer is Jaco de Groot. 

Mark wil graag naar de grote schans. Zijn PR is nu bijna 8 
meter. 

Gerco: Zijn PR is nu 8,98. Hij wil graag de 9 meter gaan 
halen. Verder vindt hij polsstokspringen heel erg leuk. Ik 

denk dat die 2 centimeter erbij wel gaan lukken Gerco. 
Marlinda en Demi willen graag over de 9 meterlijn gaan 

springen. Ook zouden ze graag naar de grote schans willen. 
Demi heeft een favoriete springer, met trots vertelt ze dat 

dat haar vader is. Dat is natuurlijk Lambert Groothedde. 
Jesse wil ook graag 9 meter gaan springen. Het liefst zou 

hij tijdens zijn sprong naar het topje willen klimmen. Ik 
denk dat als dat lukt je een hele verre afstand zal springen. 

Lucas wil graag prijzen gaan winnen. Een prachtig doel 
Lucas! 

Arnoud wil graag licentie springen en hoopt op de grote 
schans wel 15 meter te gaan springen. Zijn favoriete 

springer is Jaco de Groot. 
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Irene wil graag 
wedstrijden 

gaan springen, 
haar doel is  

10 meter te 
springen. Ook 

haar favoriete 
springer is Jaco 

de Groot. 
Kenzo wil het 

leeftijdsrecord 
van 8,79 

verbeteren.  
Een mooi doel 

voor het komend seizoen. 
Ethan wil graag komen kijken bij het polsstokspringen en 

misschien straks ook wel gaan springen. 
Bram wil graag 5e in het klassement komen te staan. Zijn 

doel is 9 meter te gaan springen. 
Jacco wil graag over de sloot van 6 meter springen. Hij 

geeft aan dat hij dat nu net niet gehaald heeft. Hij wil in 
iedere geval veeeeel meer dan Ome Werner gaan springen. 

Maurice wil graag wedstrijden op de grote schans gaan 
springen en hij wil ook graag prijzen winnen. Hij wil graag 8 

meter gaan springen. 
Bart wil graag verder springen dan hij nu al doet. Ook wil 

hij graag wedstrijden gaan springen. Zijn favoriete springer 
is Erwin Timmerarends. 

Bas wil graag bij Bo in de groep komen en dan natuurlijk Bo 
voorbij springen. Zijn favoriete springer is Bertjan van Vliet. 

Bo wil graag licentie springen. Hij wil ook graag 8 meter 
springen. 

Bernard wil graag wedstrijden gaan springen. Zijn favoriete 
springer is Erwin Timmerarends. 

 
Corine van Jaarsveld 
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Nieuws van de jeugdschanscommissie 
 

Er zijn 2 personen die vele jaren trouw geholpen hebben bij 
de jeugdschans en nu hiermee gaan stoppen. En dat zijn 

Mieke Baars en Ben van Schaik. Mieke heeft jarenlang de 
standen genoteerd en vele jonge springers of hun ouders te 

woord gestaan als er vragen waren. Ben heeft jarenlang de 
springers begeleid tijdens de wedstrijden.  

Ben en Mieke: hartelijk bedankt voor al die uren die jullie 
(volgens ons met plezier) geholpen hebben op de 

jeugdschans. 
We zoeken nog naar een vaste jeugdschansbegeleider. 
 

Er zijn ook 3 nieuwe personen in de jeugdschanscommissie: 
Paul van Meijeren – Zegveld / Frieda van Leeuwen en Frank 

van der Horst – wedstrijdbegeleider  
 

De overige leden zijn: 
Jeannette van Schaik – Polsbroekerdam / Marja Tigchelaar – 

Vlist / Bertjan van Vliet – Linschoten / Leo Roskam – 
Jaarsveld. Op deze manier heeft elke vereniging een 

vertegenwoordiger en die houden namens de jeugdschans- 
commissie contact met hun vereniging. 
 

Aan het eind van het seizoen worden allerlei jeugdzaken 

geëvalueerd en indien nodig doorgeven aan het 
hoofdbestuur.  

Het reglement van het jeugd NK is mede met inbreng van 
deze commissie tot stand gekomen. Ook wordt door de 

commissie aan de hand van dit reglement de deelnemers 
van het jeugd NK aangewezen.  

 

 

Aanvulling op wedstrijdkalender 
 
Op vr 19 juli wordt de schans in Zegveld geopend met een 

wedstrijd voor de jeugd – nadere informatie volgt 
Op di 27 aug. wordt om 18.00 uur in Jaarsveld de jaarlijkse 

jeugd + ouders wedstrijd georganiseerd.  



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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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Toelichting besluiten ALV  jeugd 
 

In de notulen zijn de besluiten al genoemd, maar hierbij nog 

even een extra toelichting. 

- Aan het eind van het seizoen worden minder 
klassementsprijzen en leeftijdsprijzen uitgereikt.  

- Er wordt scherper gekeken naar de jeugdspringers die 
voor het licentiespringen in aanmerking komen (art 10). 

- De jeugd zal vanaf het nieuwe seizoen springen op 
klassement volgorde. In 2012 is hier in Vlist een proef mee 

gedaan en deze is erg goed gegaan, als eerst zal de jeugd C 
springen daarna de jeugd B en als laatste de jeugd A de 

groepen springen de sprongen wel gewoon na elkaar.  
De klassenindeling van de jeugd blijft verder zoals we 

gewend zijn: 
- De Jeugd springt in drie groepen A,B,C 

- De indeling is per wedstrijd anders en wordt bepaald door 
het klassement en opkomst 

- De drie groepen zijn bij voorkeur even groot indien er niet 
een gelijk aantal springers per groep is wordt eerst een 

springers in de C-klasse en daarna in de B-klasse 
toegevoegd. 

- Springers die minder wedstrijden hebben gesprongen dan 
er meetellen voor het klassement worden ongeveer op 

gemiddelde ingedeeld. 
- Springers die te laat zijn springen in de A-klasse. 
 

Waarom wordt er met deze opzet gesprongen ? 

In deze opzet springen de springers met een gelijk niveau 
tegen elkaar ook als de opkomst heel erg groot of juist klein 

is. 
 
Indien er nog vragen, opmerkingen of verbeterpunten zijn horen 
we dit graag, echter zijn de vrijwilligers tijdens de wedstrijd druk 
en kunt u e.e.a. beter mailen naar  

wedstrijdsecretariaat@pbholland.com, opgestuurde opmerkingen 
of verbeterpunten zullen in de evaluatie van het betreffende jaar 
worden meegenomen  

mailto:wedstrijdsecretariaat@pbholland.com
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Wedstrijdreglement jeugdschans 
voor de ouders en/of begeleiders van onze (nieuwe) jeugdspringers 

 

Ook dit seizoen worden er door de afdelingen van de  
Polsstokbond Holland weer zo’n 20 jeugdwedstrijden 

georganiseerd. Wij zijn blij met al deze jeugdleden,  
waarvan al vele talenten overgegaan zijn naar de grote 

schans. Ook voor alle springers van de jeugdschans zijn er 
regels gemaakt, waar iedereen zich aan moet houden. 

 
WEDSTRIJDREGLEMENT JEUGD POLSSTOKBOND 

HOLLAND   
 

Artikel 1.  

Vanaf een leeftijd van 7 jaar kan een beginnende springer in 
opleiding gaan bij een polsstokvereniging. de springer zal 

dan begeleid worden door een trainer van deze afdeling en 
springen op de daarvoor bestemde Jeugdschans. Het is voor 

springers in opleiding te allen tijden verboden te springen 
zonder begeleiding.  
 

Artikel 2.  
Op de Jeugdschansen van de verschillende afdelingen van 

de PBH worden Jeugdwedstrijden georganiseerd.  
De trainer geeft aan wanneer een jeugdspringer deel mag 

nemen aan jeugdwedstrijden, dit kan als de springer 6 
meter kan springen en 1 klimslag kan maken. De trainer 

meldt de springer aan bij het wedstrijdsecretariaat, zodat 
deze bij deelname op de wedstrijdlijst staat. Een springer 

die niet op de wedstrijdlijst staat, kan worden geweigerd om 
deel te nemen aan de wedstrijd.  
 

Artikel 3.  
De organiserende vereniging zorgt ervoor dat er een 

begeleider bij de wedstrijd aanwezig is. Deze zal de  
springers tijdens hun aanloop volgen tot aan het einde van 

de schans. De springers dienen zich strikt te houden aan de 
instructies van deze begeleider.  



 - 44 - 

Artikel 4.  
De springers in opleiding springen om het Jeugdklassement 

van de PBH. De PBH stelt prijzen beschikbaar voor  
het eindklassement van de Jeugdschans van elk seizoen. De 

organiserende vereniging stelt voor de wedstrijd  
prijzen beschikbaar.  
 

Artikel 5.  
Als een springer deel gaat nemen aan een wedstrijd, springt 

hij in een tenue. Het tenue is een Jeppieshirt, bij voorkeur 
met een zwart sportbroekje.  
 

Artikel 6.  
Een jeugdspringer dient zich op tijd te melden voor de 

wedstrijd. Als dat niet gebeurt, wordt deze automatisch in 
een A-groep geplaatst. Wanneer een springer aanwezig is 

en weigert zich te melden bij de schrijver dan wordt de 
springer ook in de A-groep geplaatst. De groepsindeling 

wordt bepaald bij aanvang van de wedstrijd.  
 

Artikel 7.  

Een jeugdspringer mag zijn eigen materiaal meenemen voor 
de wedstrijd, wel is verplicht dit voor iedere andere springer 

beschikbaar te stellen. Zelf meegebrachte materialen 
moeten vóór aanvang van het seizoen worden gekeurd door 

de TC.  
 

Artikel 8.  

Springers kunnen bij hun eigen accommodatie trainen. 
Eventueel kan een afdeling ruimte geven voor training bij de 

afdeling waar de wedstrijd plaatsvindt. Jeugdspringers 
mogen op de dag van de wedstrijd niet trainen op de 

wedstrijd accommodatie. 
  
Artikel 9.  

Bij voorkeur geeft de trainer van de eigen afdeling aan of 
een springer toe is aan het springen over de grote schans. 

Zodra een springer in opleiding het springen van de grote 
schans voldoende onder de knie heeft, zal hij  
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worden voorgedragen voor overplaatsing naar de grote 
schans. Hierop zal de springer in het bijzijn van een TC lid 

en de trainer (of diens vervanger) tenminste twee 
proefsprongen maken van de grote schans, waarbij een 

afstandslimiet geldt. Er wordt ook gelet op een veilige stijl 
van het springen en landen. Dit is het licentiespringen. Deze 

twee bevoegde personen beslissen of de springer een 
licentie krijgt voor de grote schans.  
 

Artikel 10.  
Indien de jeugdcommissie bepaalt dat een springer toe is 

aan het trainen over de grote schans dan wordt dit trainen 
verplicht, ook kan de jeugdcommissie aangeven dat een 

springer licentie moet springen, bij weigering kan een 
springer worden uitgesloten voor wedstrijden.  
 

Artikel 11.  
Zodra een springer een licentie behaalt, is hij uitgesloten 

voor deelname aan Jeugdwedstrijden. Voor deze  
springer treedt dan ook per direct het Wedstrijdreglement 

van de PBH in werking. Het reeds opgebouwde  
Jeugdklassement blijft staan, zodat de springer nog in 

aanmerking komt voor eventuele klassementsprijzen. Zie  
hiervoor Artikel 30 lid 7 van het wedstrijdreglement van de 

PBH.  
 

Artikel 12.  

Vanaf 14 jaar kan een springer alleen buiten mededinging 
deelnemen aan jeugdwedstrijden  
 

Artikel 13.  
Op de Jeugdwedstrijden is het FVV Jeugd* van toepassing.  
 

Artikel 14.  
Indien dit Wedstrijdreglement Jeugd niet voorziet, dan 

beslist de TC. Deze houdt als richtlijn het algemene 
Wedstrijdreglement aan. 

 
* FVV Jeugd – Formulier Vaststelling Variabelen, zie website onder info 



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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