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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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 Wedstrijdsecretariaat / Kleding / Ledenadministratie 
 

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 / Jeppie shirts 

polsstokkleding@pbholland.com  
Joke de With / 
Jeannette van Schaik 

0348-451264 
 

Doorgeven van wijzigingen 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging.  

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 
 

 

 
 

Van de redactie 
 

Nog maar een paar weken, dan is dit springseizoen alweer 

ten einde. Het begon koud, nat en winderig, maar daarna 
ging de zon schijnen en was er vakantie… Heel veel 

springers en aanhang bleven tussen de wedstrijden in 
Winsum en de NFM de hele week in Friesland en Kamp 

Holland was dit jaar weer groter, met een echte 
toegangspoort, die zelfs op bij Hart van Nederland op TV te 

zien was. Alles was groter, de jacuzzi, de eettafel en de pan 
met soepHet zag er heel gezellig en georganiseerd uit, 

de kwartiermakers hadden het weer goed voor elkaar. 
 

De nieuwe accommodatie in Zegveld is feestelijk geopend 
en ook werd op een prachtige zomeravond de eerste 

jeugdwedstrijd op de jeugdschans bij Kameryck 
georganiseerd, met nieuwe deelnemers uit Kockengen.  
 

De Hollands Kampioenen zijn gehuldigd en we naderen nu 

de ontknoping van het seizoen; het Nederlands 
Kampioenschap in Polsbroekerdam.  

Er zijn vele favorieten en we zijn heel benieuwd wie er met 
de gouden polsstokjes naar huis gaan. Iedereen heel veel 

succes gewenst!! 
 

De volgende editie komt uit: begin december 2013 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:polsstokkleding@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:arja.helmes@pbholland.com


  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT     
                                                                       

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 

                                                                                                                                                                                                         

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

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

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

B&V Electronics B.V. 

Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 

Tel: 030 699 37 37 

Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 

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

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:jan.den.kartog@hagra.nl
mailto:jan.de.graaff@hagra.nl
http://www.hagra.nl/
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              Van de bestuurstafel 
 

Nog een paar hoogtepunten….. 
 

Als ik dit berichtje schrijf is de Nationale 
Competitie voor dit seizoen al weer ten einde, is het 

Hollands Kampioenschap aanstaande en kijk ik uit naar het 
Nederlands Kampioenschap, waarvoor de goed geoliede 

machinerie in Polsbroekerdam op volle toeren draait en de 
inzet daar tot een prachtig NK zal leiden.  

 
De Nationale Competitie heeft op 2 van de 3 schansen een 

Hollandse winnaar opgeleverd en bij de senioren een 2e 
plaats. Al met al een fantastisch resultaat. De Nationale 

Competitie gaat nu nader beschouwd worden en er zal in 
overleg worden gekeken of er zaken beter kunnen of anders 

moeten.   
 

Nog een paar wedstrijden en we kunnen dit seizoen 
bijschrijven in de analen. Het seizoen 2013 dat koud begon 

en de regen in het begin als spelbreker moest erkennen 
kent nu een periode met prachtig weer en dat komt de sfeer 

en de prestaties tijdens de wedstrijden duidelijk ten goede. 
Wat hebben we veel mooie sprongen gezien en veel 

prachtige pr’s mogen begroeten.  
 

De keerzijde is dat we dit jaar ook al menig keer getuige 
zijn geweest van vervelende ongelukjes met soms 

langdurige blessures tot gevolg. Dit is heel triest voor de 
springers en springsters die dit overkwam. Titels en records 

aan je neus voorbij zien gaan wanneer je zelf even niet in 
staat bent om deel te nemen is een hard gegeven. Het is 

een aspect van sport bedrijven waar misschien niet altijd 
evenveel oog voor is. Vanzelfsprekend gaat onze aandacht 

en enthousiasme in de eerste plaats uit naar de prestaties 
van de deelnemers maar ik vertrouw erop dat we met z’n 

allen toch ook oog blijven houden voor hen die tijdelijk toe 
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moeten zien. Met een HK en NK in aantocht geef ik jullie dit 
graag mee. 

 
Ik wens de deelnemers nog heel veel wedstrijdplezier en 

vrijwilligers en toeschouwers nog heel veel genoegen bij het 
aanschouwen van onze prachtige sport. 

 
Jan Kooijman, 

Voorzitter PBH 
 
 

 

Puntenklassement Nationale Competitie 2013 
 

Senioren 
  

Naam Totaal 
7 juni 
Burgum 

28 juni 
Jaarsveld 

20 juli 
Winsum 

3 augustus 
Linschoten 

   
  

1 Bart Helmholt  58 13 13 16 16 

2 Jaco de Groot 51 16 11 11 13 

3 Thewis Hobma 38 11 5 13 9 

4 Nard Brandsma 33 2 16 8 7 

5 Theo van Kooten 24 4 9 7 4 

Dames 

1 Wendy Helmes  51 11 13 11 16 

2 Hilianne v/d Wal 45 9 9 16 11 

3 Dymphie van Rooijen 45 16 16 13   

4 Carina den Hartogh  33 6 8 6 13 

5 Jessica Snoek 24 13 11     

Junioren 

1 Erwin Timmerarends  58 16 16 13 13 

2 Bobby Zwaagman 51 13 13 9 16 

3 Ricardo Faaij 41 8 11 11 11 

4 Sytse Bokma 36 11   16 9 

5 Nees de Bruijn 24 3 8 6 7 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20130628A
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20130720A
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20130803A
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20130803A
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996F001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001F014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004F006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H037
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008F007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008F019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006F031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H039


 

 

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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Geboren 
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Hollands Kampioenschap in Vlist  
op 10 augustus 

 

Zaterdag 10 augustus vond in Vlist het 

Hollands Kampioen Polsstokverspringen 
plaats. Een belangrijke wedstrijd voor de Hollanders al sinds 

1963 toen er nog gesprongen werd met houten stokken. 

Nu, 50 jaar later, is dit Kampioenschap uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.  

Hier werd gesprongen om die ene felbegeerde titel; Hollands 
Kampioen van het jaar worden.  

Na een spannende wedstrijd werden onderstaande 

kampioenen gehuldigd:                                  

Jongens - Ricardo Faaij Senioren -Jaco de Groot; 
Dames -Carina den Hartogh; Junioren - Rian Baas 

           foto Dutchhikes 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
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Programma NK 24 augustus 2013 
 

13:00 Terrein geopend   

13:00 Start oliebollenverkoop 
13:30 Opening, voorstellen springers & 

volkslied 
14:00 Start voorronde 1e en 2e groep 

16:00 Pauze 
16:15 Start finale NK 2013 

17:00 Huldiging Nederlands Kampioenen 
17:30 Kampioensfeest 

 
Entree: 5 euro  /  Parkeren: Gratis 
 

De sprong 

Polsstokverspringen, of op zijn Fries fierljeppen, is een 
traditionele Nederlandse sport en tevens een van de meest 

complexe atletiekvormen die we op dit moment kennen. 
Het maken van een sprong bestaat uit verschillende 

onderdelen die gezamenlijk moeten leiden tot een goede 
afstand. De sprong begint met het maken van een korte 

felle sprint naar de polsstok, gevolgd door een goede 
insprong, het klimmen naar de top van de polsstok om 

uiteindelijk met een afsprong in een zandbed te landen. 
Goede springers kunnen dan ook beschreven worden als 

echte atleten met een excellent ontwikkelde kracht en 
coördinatie. Kenmerken van het polsstokverspringen zijn de 

gemoedelijke sfeer waarin de sport beoefend wordt en de 
natuurlijke omgeving waarin het plaatsvindt. 
 

Het Nederlands Kampioenschap 
26 augustus 1972 is een historische dag in de polsstoksport. 

Op die dag werd in Jaarsveld voor de eerste keer in de 
geschiedenis een Nationaal Kampioenschap 

polsstokverspringen gehouden. 5000 toeschouwers zagen 
die middag Roel Bokke Span uit het Friese Stiens 

Nederlands kampioen worden met een sprong van 15.44m. 
voor Teus Eikelenboom die verraste met 15.35 m. Bij de 
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dames werd Jikke de Vries-de Jong kampioen. De juniortitel 
was voor Aart de With, die toen nog in de jongensgroep 

uitkwam, maar met 14.08 m. de junioren titel opeiste! 
Tegenwoordig rouleert het NK tussen verenigingen in 

Friesland en Holland. Eens in de 8 jaar mag de vereniging 
Polsbroekerdam dit mooie sportevenement organiseren. 

Tijdens het NK Polsstokverspringen wordt in 4 categorieën 
gesprongen: Dames, Senioren, Junioren en Jongens. De in 

totaal 48 deelnemende springers nemen het tegen elkaar op 
in een individuele strijd om het felbegeerde gouden 

polsstokje. Een strijd waar bondsbelangen niet gelden zoals 
bij een Tweekamp, maar waar de springer echt voor eigen 

kansen mag, nee moet springen en waar de meetlat 
uitmaakt wie de winnaar wordt. Geen jury, geen stijlpunten 

maar pure sprongkracht en meetkunde! 
  

Editie 2013 
De organisatie van het NK 2013 is in handen van 

Polsstokvereniging Polsbroekerdam of beter gezegd 
‘’POLSSTOKKERDAM’’. Een kleine buurtschap gelegen in de 

gemeente Lopik.  POLSSTOKKERDAM is een van de zes 
officiële polsstokverenigingen van de Polsstokbond Holland, 

wat het district Zuid Holland en Utrecht omvat. ‘’Wij zijn een 
vereniging met vele betrokken leden. Daarom is ons doel 

een evenement te organiseren waarvan iedereen kan 
genieten. De accommodatie die in 2012 door Gebr. Schep 

BV volledig gerenoveerd is, ligt er optimaal bij zodat de 
springers topsprongen kunnen  laten zien.  Het publiek kan 

dit aanschouwen vanaf een van de vele tribunes, die in 
arenaopstelling rondom de accommodatie staan en kinderen 

kunnen zich uitleven in het kinderparadijs met drie 
springkussens, een skelterbaan en in de knutselhoek. De 

vele vrijwilligers kunnen trots zijn op wat we met elkaar 
neer zetten. Uiteraard is er ook een dankwoord aan alle 

sponsoren en in het bijzonder onze hoofdsponsor, 
Hoveniersbedrijf Harald Nolta, die dit evenement mogelijk 

hebben gemaakt. Als het weer ons niet in de steek laat, 
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belooft het een bijzonder mooie dag te worden.’’ Aldus 
voorzitter Hugo van Amerongen. De dag zal worden 

afgesloten met een kampioensfeest in de feesttent met 
drive-in show Power-age. 
 

Favorieten 

Hoewel het aan de vorm van de diverse deelnemers zeker 
niet zal liggen, is alleen de vorm niet genoeg om Nederlands 

kampioen te worden, ’het gevoel van de dag’, maar zeker 
ook de weersomstandigheden zijn van groot belang op het 

verloop van de wedstrijd. Als organiserende vereniging 
hopen we natuurlijk op mooi weer deze dag en dat de beste 

springers mogen winnen. 
 

Senioren: In deze categorie mogen de beste 8 Hollandse 

en Friese springers aan het NK deelnemen. De bekende 
namen die om deze titel strijden zijn natuurlijk de voorman 

van Holland: Jaco de Groot en Nederlands recordhouder 
(21.51m) Bart Helmholt, maar er zijn nog meer kapers op 

de kust. Met name uit Friesland, maar ook de Hollandse 
Theo van Kooten en de thuisspringende Sander van Vliet 

zouden misschien wel voor een verrassing kunnen zorgen 
deze dag. 
 

Dames: Nederlands recordhoudster Dymphie van Rooijen 

(16.74 meter) kan in Polsbroekerdam op jacht gaan naar 
haar derde Nederlandse titel, als zij op tijd weer fit is door 

een blessure waar zij nu mee kampt. Zij is echter niet de 
enige met thuisschans voordeel. Daarvoor moet ze de strijd 

aan gaan met clubgenoten Wendy Helmes en wellicht ook 
Jessica Snoek. Vanuit Friesland zal ook de nodige 

concurrentie aanwezig zijn dus in de damescategorie belooft 
het ook een erg spannende strijd te worden. 
 

Junioren: In de aanloop naar dit NK was Wilco van 
Amerongen de grote favoriet maar helaas is hij vroeg in het 

seizoen geblesseerd geraakt. Zou hij weer op tijd hersteld 
zijn en zijn titel kunnen prolongeren? In afwezigheid van 

Wilco weet Rian Baas, ook lid van Polsbroekerdam, prima 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
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zijn plaats in te vullen als favoriet, maar ook thuisspringer 
Matthijs van Rooijen is erg in vorm en Erwin Timmerarends 

en de Friese Age Hulder maken ook een goede kans op de 
titel. 
 

Jongens: Ricardo Faaij is ‘the one and only’ van de 

Hollandse bond tegenover de favorieten Bobby Zwaagman 
en Tom Hoekstra uit het Friese IJlst. Wie heeft de vorm van 

de dag en gaat er met de titel in de jongensgroep naar huis? 
  

Huishoudelijke mededelingen 

Eten en drinken 
Ook aan de inwendige mens word gedacht. Er is een 

catering plein waar allerlei lekkere dingen verkrijgbaar zijn. 
Zoals u van ons gewend bent zijn de bakdames aanwezig, 

dit jaar met een pan die 2x zo groot is. Ook de oliebollen 
zullen uiteraard niet ontbreken en we hebben een gezonde 

stand (broodjes ham/kaas, slaatje, tosti), een ijscokar en 
overheerlijke toetjes. Speciaal voor de buurtbewoners die 

trouw elk jaar oliebollen komen halen, beginnen wij dit jaar 
om 12:00 met bakken en is het mogelijk bij de entree al 

oliebollen te kopen. 
 

Parkeren  
We verwachten uiteraard veel bezoekers, waarvan het 

overgrote deel met de auto zal komen, dus hier zijn we op 
voorbereid. Parkeerruimte genoeg op de naastgelegen 

weilanden voor alle auto’s, fietsen en brommers en via een 
ponton zal de entree naar het evenemententerrein zijn. 

Parkeren is gratis. 
 

Entree en munten  

De entree is 5 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. Hiervoor heeft u gegarandeerd een 

leuke dag vol spektakel en gezelligheid. Alle activiteiten op 
het terrein zijn gratis. Meteen bij de entree en in de tent zijn 

munten te verkrijgen voor het cateringplein. U kunt ook 
pinnen. 

  



 

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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Polsstokkerdam 
In 1980 werd de vereniging in Polsbroekerdam opgericht. 

Toen werd er gesprongen op de schansen bij Lekkerkerker 
in Benschop. Later verhuisde de vereniging naar de andere 

kant van de Benschopperwetering. Achter buurthuis de 
Triangel kreeg de vereniging een nieuwe locatie tot haar 

beschikking en werden er nieuwe schansen gebouwd. De 
vereniging is de laatste jaren enorm gegroeid. In 2009 heeft 

de vereniging dan ook het 100e lid mogen verwelkomen. 
Naast de vele succesvolle springers die onze vereniging nu 

telt is dit ook de thuisschans van de nog altijd legendarische 
Aart de With. Deze legende won 16 keer de Nederlandse 

Titel en was dertig jaar lang houder van het Nederlands 
record. Hij is het boegbeeld voor onze vereniging. Naast het 

professioneel beoefenen van onze sport is ook de gezellige 
en gemoedelijke sfeer een belangrijke factor binnen de 

vereniging POLSSTOKKERDAM. 
 

 

Overzicht wedstrijdleiders 2013 
 

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, ?  

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 

 
za 07 sep 12:00 Jaarsveld  Koppelcup Krista, Gerard 

 

 

Eventuele wijzigignen worden door het secretariaat van de 

TC doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.  
 

Tel nrs wedstrijdleiders, zie ‘Op de hoogte’ 2013.  
Het tel nr van Erwin van Duin was niet juist vermeld, dit 

moet zijn 06-45982456. 

http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130810A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130810A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130813E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130814A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130817A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130817E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Vlist&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130820E&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130821A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130824A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130824A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130827B&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Grijpskerk&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130831A&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld&context=PBH
http://pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20130907A&context=PBH
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Openingswedstrijd in 
Zegveld 

 
Toen in 2010 de vereniging opgericht werd, was dat vooral 

voor het doel om een wedstrijdaccommodatie voor de jeugd 

te kunnen bouwen zodat er ook in Zegveld e.o. gesprongen 
kon worden. Bijna drie jaar later, op 19 juli 2013, was het 

eindelijk zo ver: de opening van onze accommodatie. Met 
één grote schans, twee jeugdschansen en een simpele 

pupillenschans werd de aftrap verricht.  

 
De opening bestond uit twee delen. Allereerst waren er de 

nodige woorden van de mensen die de club een warm hart 
toedragen. Dit waren Anton Kastelein (voorzitter Zegveld), 

Arie Hoogendoorn (Leader), Ruud Kwakkenbos (Rabobank), 
wethouder Jan Schreurs van de gemeente Woerden en tot 

slot de voorzitter van onze bond Jan Kooijman. 

Deze mannen begonnen met lovende woorden, maar 
natuurlijk is 15 minuten luisteren wel een beetje lang, zeker 

voor alle jeugdspringers. Maar snappen deden ze het wel: 
als jij heel veel over hebt voor de polsstok, dan mag je 

natuurlijk spreken tijdens de opening. 
 

Het tweede deel van de opening bestond uit de 
daadwerkelijke sprongen over de schansen. De grote schans 
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werd geopend 
door een 

sprong van Bas 
van Ingen, de 

eerste springer 
uit Zegveld. De 

jeugdschansen 
werden door de 

“families” 
geopend. 

Namelijk de 
familie 

Kastelein en de familie van Ingen. Twan Kastelein en Eimert 
van Ingen mochten deze sprongen doen. Tot slot deed Aron 

Verburg de opening van de pupillenschans. 
Luid applaus volgde na iedere sprong en zo begon de eerste 

officiële jeugdwedstrijd op de schansen van onze 

accommodatie. 
 

We merken dat het opstarten toch 
enorm lang duurt. We hebben nu 

één grote schans, we hopen 
natuurlijk er nog twee bij te 

kunnen bouwen in de toekomst. 
Daarnaast merken we dat veel 

dingen gewoon nog nieuw zijn. 
Prijzen regelen, meters, mikkers, 

commentator, EHBO, verkoop, het 
is toch wat. 

 
Gelukkig hebben wij al wel veel 

sponsoren in Zegveld weten te 

vinden en wij hopen dat het er nog 
heel veel meer worden. Daar zijn 

wij nu dus heel druk mee bezig. 
 

Op dit moment zijn wij bezig met de volgende dingen: 
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» Het trainen van nieuwe jeugdleden; 
» De volgende twee grote schansen; 

» Het bouwen van een extra droogspringschansje, 
liefst van hardhout (dat we dan nog moeten 

regelen); 
» Nog meer sponsorborden te krijgen; 

» Het doen van zoveel mogelijk poldertochten en 
clinics om geld in te zamelen. 

» … (suggesties?) 
Wij als organiserende vereniging hebben enorm genoten 

van deze wedstrijd. Wij willen bovendien de andere 
verenigingen heel erg bedanken voor alle support die zij ons 

tot nu toe gegeven hebben. Als wij om hulp vroegen dan 
kregen wij dit ook eigenlijk altijd. Dit hebben wij als heel erg 

speciaal ervaren. 
 

Groet, Floris  

 
 

Wedstrijdkleding 
 

Beste polsstokspringers, 
 

Wil je een Jeppie shirt bestellen, 
extra broekjes of je broekjes ruilen 

omdat deze te klein geworden 
zijn? 
 

Wil je je tenue inleveren omdat je 
stopt met springen? 
 

Met vragen over de 

wedstrijdkleding kun je terecht 

op ons mailadres van de PBH: 
polsstokkleding@pbholland.com  
 

Dit adres is niet voor trainingspakken en tassen,  

want die krijg je van je eigen vereniging. 
 

Mvg Joke de With en Jeannette van Schaik 

mailto:polsstokkleding@pbholland.com


 

 

 
 

       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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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 
Hallo allen, 

 
Mijn naam is Martijn Rietveld, wonende te Haastrecht, en ik 

ben 17 jaar. M’n broer Reinier Rietveld, 15, is ook actief als 
springer bij de jongens. 
 

Ik ga dit jaar beginnen met mijn studie HBO-Verpleegkunde 

op Hogeschool Rotterdam. 
 

Naast polsstokverspringen doe ik 

geen andere sport meer, maar in 
mijn vrije tijd ga ik vaak 

basketballen en zwemmen.  
 

Ik werk tegenwoordig bij de 
bouwmarkt “Fixet” te Haastrecht, 

waar ik wat geld bijverdien. Enige 
nadeel is dat ik hierdoor een aantal 

wedstrijden heb moeten laten 
schieten, en ik hoop dat ik dat 

volgend jaar beter kan regelen. 
 

Ik ben in aanraking gekomen met 
polsstokverspringen doordat een 

van de vrienden van mijn broertje 
ons had uitgenodigd om een keer te 

komen trainen in de Vlist.  
 

We waren direct enthousiast en vonden dit zo leuk dat we 

het zijn blijven doen.  
 

In 2005 ben ik begonnen met wedstrijden springen en na 2 
jaar jeugdschans heb ik mijn licentie toen gehaald. Verder 

hebben we nu een klimpaal van een meter of 5 in de tuin 
staan waar we goed in kunnen oefenen 
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Om de vraag van Richard van 
Bemmel te beantwoorden, wat 

ik er van vind dat de 
schansindeling nu zo anders is 

en ik in de 2e klasse kwam, 
aan het begin vond ik het wel 

balen, want als je dan een 
goede sprong zou hebben kon 

je geen finale springen. Maar 
uiteindelijk kwam het beter uit 

met de planning. 
 

Tot nu toe is dit geen heel 
goed seizoen, maar ik heb nog 

een paar wedstrijden om dat 
te veranderen en als het goed 

gaat misschien ook nog HK te 
springen.  

 

Ik ga de pen doorschuiven aan Djazy Koenders 
 

Iedereen veel succes met de rest van dit seizoen! 
 

 
Polsstokspringen ook  populair in de 

 Gemeente Stichtse Vecht 
 

De nieuwste polsstokvereniging van de PBH, 
die van Stichtse Vecht, doet het heel erg 

goed. Zo goed, dat zelfs RTV Utrecht een kijkje kwam 
nemen om te vragen hoe het nu kan dat onze sport “ineens” 

zo populair is. (als je het wil terugluisteren. Zoek dan op de 
PBH site bij het nieuws-archief op 30 juli “RTV Utrecht – 

Live polsstokspringen Kameryck op Utrecht is wakker”). 
 

Wij weten natuurlijk allemaal dat polsstokverspringen altijd 
al de leukste sport van de hele wereld is. Als er dan veel 

schansjes in de buurt zijn, dan worden alle sportieve 
kinderen vanzelf enthousiast.  
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En zo gaat het ook op de nieuwe schans bij Kameryck (van 

de vereniging Stichtse Vecht). We hebben een leuk groepje 
talentvolle springers gevonden die heel enthousiast aan het 

trainen zijn. Een paar springers uit Kockengen doen zelfs al 
mee aan de wedstrijden! Ook de ouders vinden het leuk en 

zo maken we er samen iets moois van. 
 

En zo gaan we verder: 
Kameryck heeft zijn schans en heeft een mooie groep 

talentvolle springers uit Kockengen en Kamerik. Niets meer 
aan doen. 
 

In Maarssen komt een schans op het sportpark 
Daalseweide. Deze schans moet nog gebouwd worden … 

volgend jaar hebben we daar ook wedstrijden net zoals bij 
Kameryck. Ook is er al een groepje springers die zich heeft 

aangemeld. Helemaal in de startblokken dus. 
 

In Loenen is er ook al een groepje enthousiaste springers en 
ouders. Deze zomer willen we graag beginnen met trainen 

met een eenvoudige klimpaal en gewoon ouderwets in de 
weilanden over sloten springen (op het land van boer 

Beukeboom). Hiervoor zoeken we alleen nog iemand die 
deze trainingen wil begeleiden! Als de groep enthousiast 

blijft, dan hebben we de hele winter om samen een 
geschikte locatie voor een schans te vinden. 
 

In Breukelen/ Nieuwer ter Aa zijn we nog aan het zoeken 
naar een locatie en groepje trekkers uit de buurt. Natuurlijk 

moeten we ook hier nog kijken hoe we hier een geschikte 
pupillentrainer bereid kunnen vinden trainingen te 

verzorgen. 
 

Al met al gaat het gewoon hartstikke goed met de nieuwe 
vereniging en is het leuk om te zien dat alle plannen ook tot 

resultaat leiden.  
 

Pieter Hielema



 

 

 

 

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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 50 jaar Jaarsveld:.... Koppelen!! 
 

Jaarsveld en polsstokverspringen kan 
al 50 jaar aan elkaar gekoppeld 

worden. Dat willen we natuurlijk niet 
geruisloos voorbij laten gaan! 
 

Zaterdag 7 september as. willen we dit vieren met een heel 

speciale koppelcup, voor het eerst mogen niet alleen de 
Hollandse springers maar ook de Friese ljeppers meedoen. 

Natuurlijk weer volgens de inmiddels bekende regels, een 
vol klassement en je moet jezelf opgeven. Dat opgeven kan 

bij Eelco Tigchelaar, persoonlijk (wel op papier svp), via de 
e-mail: eelco.tigchelaar@polsstokjaarsveld.nl of lever een 

briefje in tijdens de aanstaande wedstrijden in Jaarsveld, bij 
de catering staat een speciale bus hiervoor. 
 

Naast de koppelcup is er natuurlijk een feestje na afloop van 
de wedstrijd met drive-inshow DJ-drive, ook is de bekende 

buikschuifbaan weer aanwezig en zal de BBQ aangestoken 
worden. Omdat een jubileum goed gevierd moet worden 

zullen we ook de prijzen aanpassen voor dit jubileum! 
 

Al met al belooft het een geweldige dag te worden, waarin 
we natuurlijk niet alleen het jubileum van Jaarsveld maar 

ook het einde van het polsstokseizoen 2013 vieren. 
Heb je jezelf nog niet opgegeven doe dit dan voor 25 

augustus, bijvoorbeeld op het NK in Polsstokkerdam!  
 

Ben je niet in staat om te springen, geblesseerd of geen 

volledig klassement, ook dan ben je van harte welkom! Net 
als alle niet springende leden en vrijwilligers die de 

Polsstokbond Holland rijk is. Mocht je ons willen helpen 
tijdens de wedstrijd kan ook dit aangeven bij Eelco 

Tigchelaar. 
 

Ook mensen met andere verplichtingen zijn na hun 
verplichting van harte welkom om mee te feesten! 

Met andere woorden……. Kom allemaal en feest mee! 

mailto:eelco.tigchelaar@polsstokjaarsveld.nl
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Koreaanse celebrities springen in Jaarsveld 
 

Je vraagt je soms af hoe mensen aan de andere kant van de 

wereld op het idee komen, maar zo werd ik een paar weken 
geleden gebeld door een Koreaanse contactpersoon die de 

mogelijkheden wilde bespreken om Koreaanse celebrities te 
laten fierljeppen. We staan hier natuurlijk altijd voor open, 

al moest ik hem wel terugbrengen naar de realiteit en 
overtuigen dat deelname aan ons NK onbespreekbaar was... 
 

Het kan natuurlijk wel heel interessant zijn, want het 

programma heet World Challenge en ze gaan in landen over 
de hele wereld nationale sporten doen. Waarbij ze ook 

aandacht schenken aan de bezienswaardigheden en ons 
Groene Hart is natuurlijk bijzonder bezienswaardig. Ik 

moest ook onmiddellijk denken aan mijn werkbezoek aan 
Varsseveld in de Achterhoek, ruim tien jaar geleden. We 

hadden koffie in het plaatselijke café en er stopte net een 
bus met Koreanen. Waarop ik wijs denk te zijn en tegen de 

mevrouw van het café opmerk dat dat ook toevallig is, maar 
dat ze waarschijnlijk naar het geboortedorp van Guus 

Hiddink komen die met Zuid-Korea goed had gespeeld in het 
WK Voetbal. Nee, zegt de mevrouw, het is geen toeval, 

want de hele zomer komen al 10 tot 20 bussen per dag 
linea recta van Schiphol naar Varsseveld! 
 

Tot nu toe zijn we druk bezig met de voorbereidingen van 

hun deelname aan de Jeugd/Ouder wedstrijd in Jaarsveld. 
En ze zullen ook als toeschouwers het NK bezoeken, een 

poldertocht maken en natuurlijk trainen voor hun wedstrijd 
op de jeugdschans. Ze zullen nog wel opkijken, die 

Koreaanse celebrities. Ik heb jaren geleden in Grijpskerk de 
Koreaanse Marco Borsato onwennig rond zien lopen, want in 

Korea kon hij niet normaal over straat en nu stonden er wat 
verveelde wandelaars met hondjes in het park te kijken 

naar zijn verrichtingen. En ze zullen nog opkijken dat het 
toch wel een lastige sport is. Maar wel heel leuk! 
 

Groeten, Douwe Boersma  -  Promotiecommissie PBH  



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



 - 22 - 

  

 

Hoi allemaal  
 

Ik ben Marlinda Cluistra, ik ben 11 
jaar ik woon in Haastrecht ik zit op de 

Immanuel school in Oudewater ik ga 
naar groep 7.  

Hoe ik op polsstokspringen ben 
gekomen; nou dat zit zo, mijn broer 

John had een keer een kinderfeestje 
van Kathy Baars en vond het leuk! 

Toen ging hij er ook op en toen ging 
Daniël er ook op en toen ik ook. In het 

begin dit jaar sprong ik 6.04 en nu 
8.37 mijn pr is 8.84  

Eerst werd ik getraind door Cynthia en 
Joanne en nu door Rian Baas en Nees 

de Bruin. 
  

Ik heb 15 wedstrijden mee gedaan 
en ik heb 36 sprongen gedaan en 

ik ben dit jaar 4 keer nat gegaan. 
 

Ik heb mee gedaan aan het NK 
jeugd en ben daar mee tweede 

geworden in Polsbroekerdam, 
hopelijk mag ik dit jaar ook weer 

mee doen. 
Heb je nog vragen doe het dan via 

mijn mail: 
marlindacluistra@gmail.com 

 
Groetjes Marlinda Cluistra 

 

mailto:marlindacluistra@gmail.com
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Hallo beste polsstokkers 
 

Wij zijn Scott en Britt Ottingh uit Moordrecht.  
Wij zijn een tweeling en 13 jaar oud, Scott is net tien 

minuten ouder dan Britt.  
Op een zondag, afgelopen winter waren wij een stukje gaan 

rijden, toen reden we langs het terrein van 
polsstokvereniging Jaarsveld. Het terrein was leeg, er lag 

een zandbed en er stonden schansen en een klimpaal. We 
wisten toen nog niet wat dit allemaal inhield. Nadat wij 

hadden uitgezocht waar dit voor was, was onze 
belangstelling gewekt.  

 
Polsstokverspringen leek 

ons heel leuk, we hebben 
toen een mailtje naar de 

vereniging gestuurd om te 
informeren over 

polsstokverspringen.  
 

Didi Brokking antwoordde 
als snel en wij gaven ons 

op voor een training. Dit 
beviel ons zo goed dat we 

sindsdien aan het 
polsstokken zijn en heen 

en weer door de polder 
crossen met onze ouders. 

 
We begonnen op de 

jeugdschans, dat ging best 
goed en toen mochten we 

aan wedstrijden meedoen.  
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Nu we onze licentie 
hebben gehaald voor de C 

schans, springen we 
wedstrijden en trainen 

erop. Wij springen nog 
maar kort op de C schans 

en het gaat best 
goed. Ook hebben wij nog 

andere sporten en 
hobby’s: Scott doet aan 

judo en dat gaat ook heel 
goed, Britt doet als hobby 

en sport paardrijden.   
We hebben ook 

meegedaan aan het NFM. 
Dat vonden we erg leuk, 

helaas hebben we de 2de 
ronde niet gehaald, maar 

we hebben wel naar de 
finale gekeken. Ons doel 

is om ook ooit eens in de 
finale te komen 

 
 

 

Licentie gehaald 
 

We feliciteren de volgende 16 (jeugd) springers met het 
behalen van hun licentie: Twan Kastelein, Rogier Kok, Gijs 

de Kruijf, Jelle Timmerman, Chris Anker, Jessica Klever, 
Marleen Vink, Babet Luykx, Bloem Luykx, Mark Planken, 

Mathijs Versloot, Bo van Dijk, Bas van Leeuwen, Jelle 
Vianen, Scott Ottingh en Britt Ottingh. 

 
Gefeliciteerd en veel succes op de grote schans!! 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

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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Kleurplaat 

 

 

Kinderparadijs tijdens het NK in Polsbroekerdam  
 

Kom ook en neem je broertje, zusje of vriendje mee!! 



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

totaal
oplossingen

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

dIEnsTEn

professionals!

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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POLSHOOGTEPOLSH   TEPOLSH   TEPOLSH   TEPOLSH   TE

LL

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

2013

feb2013_poster Polsstokbond_zonder_copy_logo.indd   1 25-02-13   12:26

G

Orgaan van de Polsstokbond Holland (voorheen van Polsstokclub “De Vlist”)
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