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Informatie over de Polsstokbond Holland                      tel 0348-553006 

Secretariaat 
secretariaat@pbholland.com   
De Duikerhof 22 - 3461 HR 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 - waarnemend Floris van Elzakker 06-20926705 

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

Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 

Lid, prijzenbeheer, demo’s Corné Lekkerkerker 06-51004329 

Lid, sponsorzaken Hans van Eijk 06-53400665 

DB Technische Commissie 

Voorzitter Brenda Knijff 06-12192325 

Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 

Lid - Materialencommissie Gerwin van Vliet 06-29520183 

Lid - WOC Gerard Backx 06-30143464 

Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

Promotie Commissie  

Contactpersoon HB vacature  

Website 

Beheerder Pieter Hielema 0346-240211 

Demo’s 

Contactpersoon  
Demo’s op wedstrijdschansen 

Leo Roskam 0348-551572 

Contactpersoon springers 
Demo’s op locatie 

Corné Lekkerkerker 06-51004329 

Sponsorcommissie 

Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Hans van Eijk 06-53400665 

Springersraad  

Voorzitter Arno Baas 06-17775019 

Secretaris Laurens Lekkerkerker 06-53570350 

Leden Carina den Hartogh - Erwin Timmerarends - Annemarie van Schaik 

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 

Lid Jan Kooijman 0348-553006 

Lid Douwe Boersma 06-52618617 

Ledenraad   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 der Kroef 

0348-433379  
06-20512508 

Uitgifte tenues / Jeppie shirts 

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

Doorgeven van wijzigingen 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging.  

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 
 

 

 
 

Van de redactie 
 
 

In deze ‘Op de hoogte’ editie staan zoals ieder jaar weer 
heel veel gegevens voor het komende seizoen, die over een 

week of twee weer van start gaat. Dit jaar nog eerder dan 
voorgaande jaren, het komt vast door het mooie weer dat 

‘men’ er weer zin in heeft om van start te gaan. 
 

De belangrijkste wijzigingen van dit seizoen:  
- De Senioren A klasse is weer terug 

- De springers moeten zich opgeven als ze met de 
wedstrijden mee willen doen (kijk even op de lijst of je er bij 

staat en reageer als je dit nog niet heb gedaan)  
- Als laatste en zeker niet de minst belangrijke: wijzigingen 

in de jeugdcompetitie. Daarover is van alles te lezen in de 
Jeugdhoek van deze Polshoogte. 
 

De Polshoogte redactie wenst iedereen -zowel springers als 
de vele vrijwilligers en supporters- een heel mooi seizoen 

toe. Het wordt zeker in de Senioren Topklasse een mooie 
strijd tussen de gevestigde orde en de aanstormende jeugd, 

we zijn benieuwd wie als grote winnaar uit deze strijd komt. 
  

De volgende Polshoogte komt uit eind juli 2014, uiterste 
inleverdatum 14 juli 2014: 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
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Van de bestuurstafel 
 
Beste Polsstokliefhebbers, 
 

Nog nooit zijn we zo vroeg met het 
polsstokseizoen begonnen als dit jaar. Linschoten heeft het 

unicum om al op 3 mei de eerste competitiewedstrijd te 
organiseren. Wat zal het langere springseizoen ons voor 

records gaan brengen? Het record voor het langste seizoen 
hebben we in 2014 alvast te pakken! 

 

Bestuurlijk is het afgelopen winter allemaal doorgegaan, 
maar duidelijk anders dan de voorgaande jaren. Waar in 

2012 Pieter Hielema en Leo Roskam het bestuur hebben 
verlaten, vertrok in 2013 ook Arja Helmes uit het 

hoofdbestuur. Op hun plek kwamen de enthousiaste Corné 
Lekkerkerker en Floris van Elzakker. Maar het bleek dat de 

hoeveelheid werk die te verzetten was veel was. Daarmee 
merk je pas goed hoe verwend we afgelopen jaren zijn 

geweest. 
 

Als Polsstokbond Holland zijn we dus druk op zoek naar hoe 
wij onszelf het beste kunnen organiseren. Dat is ook logisch 

als je je realiseert dat de organisatie rondom de PBH sinds 
2010 twee extra verenigingen met inmiddels drie (!) extra 

springlocaties heeft: Zegveld en namens Polsstokvereniging 

Stichtse Vecht Kameryck en Vreeland. 
Maar ook in aantal leden is de groei duidelijk te zien, van 

122 complete klassementen in 2008, tot 148 in 2013. 
 

2014 zal een seizoen worden waarin we wederom vele -
individuele en collectieve- grenzen zullen verleggen. 

 
Wij als bestuur hebben er zin in! 
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Wie doet wat in de Ledenadministratie 
 

Op maandag 31 maart j.l. is het jaarlijkse overleg van de 
ledenadministraties geweest. We hebben vastgesteld dat de 

informatie niet altijd via de juiste route word doorgegeven. 
Daarom hier nog even alles op een rijtje. 

 
Alle wijzigingen (naam, adres, telefoonnummer etc), 

aanmeldingen en afmeldingen van een lidmaatschap lopen 
via de ledenadministratie van de eigen verenigingen, dit 

mag via onderstaande mailadressen. 
 

Linschoten Hanneke van der Kroef ledenpcl@hotmail.com 

Vlist Christa Faaij ledenadministratie@pcvlist.nl    

Jaarsveld Térèse Eikelenboom 

ledenadministratie@polsstokjaarsveld.nl 
 

Polsbroekerdam Arina Schalij 

ledenadministratie@polsstokkerdam.nl  
 

Zegveld Pieter Hielema pieter.hielema@pbholland.com 
 

Stichtse Vecht Pieter Hielema    
pieter.hielema@pbholland.com 

 
Zij zorgen ervoor dat alles doorgegeven wordt aan de 

ledenadministratie van de bond. 
 

Aan en afmelden voor de wedstrijden via 
wedstrijdadministratie@pbholland.com  

Dit is echt alleen om aan of af te melden voor de 
wedstrijden hier kun je geen wijzigingen betreffende het 

lidmaatschap doorgeven! 
 

Met vriendelijke groet,  
Ledenadministratie PBHolland 

mailto:ledenpcl@hotmail.com
mailto:ledenadministratie@pcvlist.nl
mailto:ledenadministratie@polsstokjaarsveld.nl
mailto:ledenadministratie@polsstokkerdam.nl
mailto:pieter.hielema@pbholland.com
mailto:pieter.hielema@pbholland.com
mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com


 

 

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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Nieuws van de TC 
 

Zoals jullie in de vorige Polshoogte hebben 
kunnen lezen, heeft Henry zijn actieve taken 

voor de TC neergelegd. Wel blijft hij in een 
adviserende rol aanwezig. Henry heeft zich jarenlang 

ingezet voor de TC. Via deze weg nogmaals BEDANKT! 
Henry zijn plaats in de materialencommissie en in het 

dagelijks bestuur van de TC wordt ingevuld door Gerwin. 
Gelieny heeft aangegeven dit seizoen niet beschikbaar te 

zijn als wedstrijdleider, in verband met een werkstage  
bij de Politie. 

Gelukkig hebben we Bert de Jong (lid van afdeling Vlist) 
kunnen toevoegen aan het lijstje met wedstrijdleiders.  

Hij zal dit seizoen vooral meelopen en zodoende kennis 
nemen van de taken en verantwoordelijkheden van een 

wedstrijdleider. 
Het afgelopen winterseizoen zijn we als TC druk geweest 

met het verfijnen van het digitale meten, het afwerken van 
de bus en de aanschaf van digitale scoreborden. Deze 

laatste zijn in productie bij de firma Avasto uit Oudewater. 
Helaas is het nog niet bekend hoe lang de levertijd exact is. 

We hopen dat ze voor aanvang van het seizoen geleverd 
worden, maar dat is dus niet zeker. 

Allen alvast een sportief seizoen toegewenst namens de TC. 
 

Wedstrijdleiders seizoen 2014 

  
Gerard Backx 06-30143464 Brenda Knijff 06-12192325 

Erwin van Duin 06-45982456 Krista van Midden 06-54314247 

Annie vd Geer 06-40441009 Piet Nap 06-30806805 

Bert de Jong   Gerwin van Vliet 06-29520183 

Ad Knijff 06-53122608 Aart de With 06-13053455 
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Vreeland opent nieuwe jeugdschans 

14 april 18:30 uur 
 

Jazeker, de PBH heeft er weer een jeugdschansje 
bij. Dit maal in Vreeland. Werd er vorig jaar over  

de Mississippi bij boerderij Pondarosa al geoefend door 
twaalf kinderen. Dit jaar staat er, op dezelfde plaats,  

een echte jeugdschans. 
Er is heel hard gewerkt om het schansje en de rest van de 

accommodatie op tijd klaar te krijgen en op 14 april om 
18:30 uur was de opening en de eerste jeugdtraining.  

En zo heeft de eind 2011 opgerichte Polsstokvereniging 
Stichtse Vecht zijn tweede echte jeugdschans.  

De uitnodiging en het programma voor de opening hebben 
voor het uitkomen van de Polshoogte op de website en op 

de eigen facebookpagina van Stichtse Vecht gestaan. 
Bij de opening was onze voorzitter Jan Kooijman aanwezig, 

alsmede kinderen van Kameryck die al een wedstrijdje 
kunnen springen met de kinderen van Vreeland. 

De schans werd al getest door een aantal aanwezig ex-
Dutchbatters die na enige instructie allen de overkant 

haalden. Waarbij ze maar weer toonden dat dapperheid 
betekent dat je doorzet, ook als je bang bent… 
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Schansindeling en springvolgorde 2014 
 

1e klasse wedstrijd 
 

A-schans Senioren A / Senioren Top 

B-schans Jongens Top / Junioren Top 
C-schans Dames A / Dames Top 

 
2e klasse wedstrijd 
 

A-schans Mix A  
B-schans Mix B (B-schans) / Jongens B / Jongens A   

C-schans Jongens C / Dames B 
 
 

 

Promotie-degradatie 
 

Op de volgende data wordt er - na de zaterdagwedstrijden - 
besloten over promotie-degradatie. 

 
24 mei - 7 juni - 28 juni - 19 juli - 9 augustus 

 

 

 

Licentiespringen 
 

Het licentiespringen is in de week voor de promotie en 

degradatie en zal bij voorkeur gesprongen worden op 
dinsdagavond na de 2e klasse wedstrijd, voor het 

licentiespringen geeft de trainer een springer op aan de 
wedstrijd opzet commissie via woc@pbholland.com 

 
Het eerste licentie moment is op donderdag 1 mei, daarna 

op de dinsdagen 20 mei, 3 juni, 24 juni, 15 juli en 5 aug 

mailto:woc@pbholland.com
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Bericht over de wedstrijdkleding 
 

Beste polsstokkers, 
 

In de maand Mei ga ik stoppen met het regelen van de 
wedstrijdkleding. Maar ik heb iemand gevonden die het 

stokje van mij overneemt. 
Haar naam is Christa Faaij (moeder van Ricardo) van de 

vereniging Vlist.  
 

- Kom je broekjes of een shirt te kort, wil je deze ruilen 

of bijkopen 
- Wil je een Jeppie-shirt 

 

Zet het op de mail en je krijgt zo snel mogelijk reactie terug 
polsstokkleding@pbholland.com 
 

Voor de rest is het zo dat de oranje shirts waar we in 
springen uit de collectie gehaald zijn. 

Er zijn wel oranje shirts te krijgen maar die zien er anders 
uit dat de vorige versie. 

Als je een derde shirt bij moet bestellen (springers in de 1e 
klasse moeten 3 tenues hebben) krijg je een iets ander 

model dan je al hebt. Dat is dus niet anders. 
 

Bij deze ook een oproep aan niet springende leden om hun 
tenue in te leveren bij de vereniging waar je lid bent.  

Als je gaat springen op de grote schans, dan krijgt iedereen 
één tenue van zijn eigen vereniging en deze is eigendom 

van de vereniging. Springers die stoppen moeten daarom 
hun tenues inleveren, dit wordt verrekend en we kunnen de 

tenues goed gebruiken voor andere springers. 
 

Rest mij om iedereen een gezellig en succesvol seizoen toe 
te wensen. 

 
MVG Joke de With 

mailto:polsstokkleding@pbholland.com


 

 

 
 

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

     

    
 

 

 

 Rabobank 
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 

Hallo, 

 
Ik ben Jonathan Stigter.  

Ik ben bijna 15 Jaar en ik woon in Jaarsveld. 
Ik train bij vereniging Jaarsveld en ik vind het daar heel erg 

gezellig. Mijn vader Johan Stigter en oom Herman Stigter 
sprongen vroeger ook in Jaarsveld.  

 
Mijn hobby’s zijn    

gamen, voetballen  
en polsstokverspringen.                              Ik heb 3x 

Mijn pr is 11,93m           meegedaan met  
en die heb ik         het NK Jeugd in IJlst 

gesprongen in Vlist.                           maar wel met weinig  
Mijn doel van dit jaar                       succes maar dat geeft                                                                                                                      

is om minimaal                                 niet, want ik vond het 
13,00m te springen,                        daar wel heel gezellig! 

ik wil er ook graag  
op letten om niet te  

vroeg uit te springen  
want dat gebeurt 

nog wel eens. 
 

           
                          

                       Ik heb de doorgeschoven 
                         pen van Lucas van Eijk 

                     gekregen, ik zit op dezelfde 
                    school als hem de: Willem de 

                       Zwijger in Schoonhoven. 
                    Ik wil de pen doorgeven aan: 

                               Arjan Mulder. 



Op de hoogte 2014                                                                                                 - 11 - 

 

Aan- en afmelden voor de wedstrijden 
 

Aanmelden voor het seizoen: In de vorige Polshoogte en 
op de website stond het al vermeld. Alle springers van de 

grote schans moeten zich vanaf dit seizoen aanmelden voor 
de wedstrijden waar ze aan mee doen.  

 
Afmelden voor het seizoen: Als je nu al weet dat je -aan 

het begin van het seizoen- niet met de wedstrijden mee 
kunt doen, geef dit dan ook aan ons door.  

Het geeft een andere springer de mogelijkheid om -
voorlopig- een plek door te stromen.  

 
Aan- en afmelden tijdens het seizoen moet zo mogelijk 

48 uur van tevoren worden gedaan, dan worden de 
wedstrijdprogramma’s gemaakt. Ben je dit vergeten, dan is 

het nog mogelijk tot 8 uur voor de wedstrijd, dan kan het 
computerprogramma voor het digitale meten nog worden 

aangepast. 
 

Aanmelden en afmelden doe je bij: 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

 
Als je wil weten in welke klasse/groep je bent ingedeeld, 

dan kan je dat zien onder je eigen gegevens op je 
persoonlijke pagina. I.v.m. afmeldingen van de lijst die in 

deze Polshoogte staat kan dit nog wijzigen. Ook kan je op 
de kalender zien welke springers zich hebben aangemeld 

voor de wedstrijden. 
 

Alvast bedankt voor jullie medewerking, 
 

Namens de wedstrijdadministratie  
aan- en afmelden voor de wedstrijden 

Bertjan van Vliet en Arja Helmes 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
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Schansindeling 1e klasse 
Namen op alfabetische volgorde 

 
 

Nr Naam Klasse Schans 

121 Maik Backx Senioren A A 

107 Bram van de Berg Senioren A A 

24 Erik Bos Senioren A A 

43 Werner Kamphof Senioren A A 

93 Laurens Lekkerkerker Senioren A A 

55 Corné Spruit Senioren A A 

89 Freek Strien Senioren A A 

15 Pieter Verweij Senioren A A 

60 Gerwin van Vliet Senioren A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

97 Wilco van Amerongen Senioren Topklasse A 

86 Rian Baas Senioren Topklasse A 

88 Arno Baas Senioren Topklasse A 

69 Bastiaan de Bruijn Senioren Topklasse A 

42 Jaco de Groot Senioren Topklasse A 

63 Jan-Willem de Groot Senioren Topklasse A 

11 Theo van Kooten Senioren Topklasse A 

56 Matthijs van Rooijen Senioren Topklasse A 

49 Sander van Vliet Senioren Topklasse A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

25 Robert Benschop Jongens Topklasse B 

168 Daniel Cluistra Jongens Topklasse B 

115 Kevin de Jong Jongens Topklasse B 

126 Gerwin Kastelein Jongens Topklasse B 

57 Arjan Mulder Jongens Topklasse B 

171 Reinier Rietveld Jongens Topklasse B 

170 Tom Vendrig Jongens Topklasse B 

163 Matthieu van Vuuren Jongens Topklasse B 

143 Auke de Wit Jongens Topklasse B 



 

 

 

 

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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Nr Naam Klasse Schans 

132 Ronald van Bemmel Junioren Topklasse B 

117 Remco Benschop Junioren Topklasse B 

150 Nees de Bruijn Junioren Topklasse B 

155 Ricardo Faaij Junioren Topklasse B 

30 Pim Hoogendoorn Junioren Topklasse B 

111 Niels van der Kroef Junioren Topklasse B 

173 Paul van Meijeren Junioren Topklasse B 

122 Thomas van Midden Junioren Topklasse B 

123 Erwin Timmerarends Junioren Topklasse B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

31 Brenda Baars Dames A C 

58 Babet Luykx Dames A C 

26 Fabiënne Overbeek Dames A C 

105 Femke van Schaik Dames A C 

128 Tessa van Schaik Dames A C 

145 Annemarie van Schaik Dames A C 

76 Esther Stigter Dames A C 

127 Dorine van der Stok Dames A C 

130 Doriene de Wit Dames A C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

188 Joriene Baas Dames Topklasse C 

70 Gerianne Boer Dames Topklasse C 

151 Eline Duurkoop Dames Topklasse C 

118 Julia van Eijk Dames Topklasse C 

147 Kimberly Engelhard Dames Topklasse C 

20 Carina den Hartogh Dames Topklasse C 

44 Wendy Helmes Dames Topklasse C 

35 Dymphie van Rooijen Dames Topklasse C 

81 Jessica Snoek Dames Topklasse C 

10 Liesbeth de With Dames Topklasse C 
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Schansindeling 2e Klasse 
Namen op alfabetische volgorde 

 

 

Nr Naam Klasse Schans 

135 Danny Baas Mixklasse A A 

67 Rick Boer Mixklasse A A 

116 Geert Brokking Mixklasse A A 

34 Hans van Eijk Mixklasse A A 

52 Floris van Elzakker Mixklasse A A 

85 Edwin de Graaf Mixklasse A A 

36 Pieter Hielema Mixklasse A A 

33 Matthijs Hilgeman Mixklasse A A 

75 Bas van Ingen Mixklasse A A 

172 Geert van Ingen Mixklasse A A 

134 Jaco de Hoop Mixklasse A A 

19 Corné Lekkerkerker Mixklasse A A 

91 Anthony Lekkerkerker Mixklasse A A 

80 Lennart van der Marel Mixklasse A A 

61 Jordin Maton Mixklasse A A 

96 Matthijs Oosterom Mixklasse A A 

120 Martijn Rietveld Mixklasse A A 

104 Martijn van Schaik Mixklasse A A 

157 Rick Stigter Mixklasse A A 

112 Arie de Wit Mixklasse A A 

94 Christiaan de With Mixklasse A A 

83 Gijsbert de With Mixklasse A A 

72 Dennis van Zelderen Mixklasse A A 
 

 

Nr Naam Klasse Schans 

175 Brian van Dijk Mixklasse B  B 

102 Bas Spelt Mixklasse B  B 

50 Hendrik de Wit Mixklasse B  B 
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Nr Naam Klasse Schans 

125 Casper Boom Jongens B B 

166 Lucas van Eijk Jongens B B 

29 Twan Kastelein Jongens B B 

161 Djazy Koenders Jongens B B 

138 Scott Ottingh Jongens B B 

162 Jonathan Stigter Jongens B B 

22 Jelle Timmerman Jongens B B 

47 Mathijs Versloot Jongens B B 

23 Andy de Wit Jongens B B 

Nr Naam Klasse Schans 

65 Chris Anker Jongens A B 

53 Richard van Bemmel Jongens A B 

78 Jelle Boer Jongens A B 

124 Jake van Dam Jongens A B 

48 Wijnan van Ingen Jongens A B 

159 Arie van de Knaap Jongens A B 

39 Gijs de Kruijf Jongens A B 

17 Reinier Overbeek Jongens A B 

129 Gerben van Schaik Jongens A B 

165 Davy de Wit Jongens A B 

Nr Naam Klasse Schans 

186 Lennart Baas Jongens C C 

142 Johannes Brokking Jongens C C 

84 Bo van Dijk Jongens C C 

 Kenzo Hielema Jongens C C 

 Eimert van Ingen Jongens C C 

 Bram de Kruijf Jongens C C 

79 Bas van Leeuwen Jongens C C 

 Gerco van Oort Jongens C C 

149 Mark Planken Jongens C C 

109 Marcel Tukker Jongens C C 

174 Jelle Vianen Jongens C C 
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Nr Naam Klasse Schans 

87 Kathy Baars Dames B C 

 Demi Groothedde Dames B C 

176 Jessica Klever Dames B C 

148 Annelie Lekkerkerker Dames B C 

140 Sterre Meijerink Dames B C 

164 Bente Meijerink Dames B C 

 Iris Mulder Dames B C 

101 Britt Ottingh Dames B C 

136 Willeke Schalij Dames B C 

139 Sofie Strien Dames B C 

177 Marleen Vink Dames B C 

 

Dit seizoen is er weer een Senioren A klasse bij de 1e klasse 

wedstrijden. Dit komt omdat er heel veel goede Junioren 
overgegaan zijn naar de Senioren. Alle Senioren en Junioren 

die niet in de 1e klasse uitkomen, zijn ingedeeld in de 
Mixklasse A. Deze springen op de A schans bij de 2e klasse 

wedstrijd. De Mixklasse springers die nog geen pr hebben 
van 13 meter, springen onder Mixklasse B op de B schans.   

 

 - Een springer die (na een p/d ronde) is ingedeeld bij de 1e 

klasse wedstrijden, kan om diverse redenen weigeren om 
hieraan mee te doen.  

- De springer kan dan buiten mededinging van prijzen mee 
doen aan de 2e klasse wedstrijden.  

- 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 een volgende p/d ronde aangeven 

dat hij weer mee kan/wil doen aan de 1e klasse wedstrijden. 
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Nieuws van de sponsorcommissie 
 

In de vorige Polshoogte was al een kleine aankondiging 
gedaan, en waarschijnlijk heeft iedereen het inmiddels al op 

de website gelezen, 
vanaf dit seizoen gaat 

De Samenwerking uit 
Haastrecht het 

polsstokverspringen wat 
meer sponsoren en heeft 

daarvoor een 3-jarig 
contract afgesloten met 

de PBH. Een aantal jaren 
was De Samenwerking al 

sponsor met een advertentie in deze Polshoogte en 
reclameborden bij de verenigingen in Polsbroekerdam en 

Vlist. Vanaf dit seizoen wordt de sponsoring intensiever; dit 
uit zich door een reclamebord bovenop de grote aanhanger 

waarop de polsstokken worden vervoerd naar de 
wedstrijden in de regio en in Friesland, een reclame uiting 

op de flyers en wedstrijdkalenders, een spandoek bij de 
grote wedstrijden en de sponsoring van De Samenwerking 

Bokaal, die op 10 mei in Vlist wordt georganiseerd.  
 

Verder hebben we afgelopen seizoen de meeste 
adverteerders en sponsoren weten te behouden. 

Polsstokverspringer Erik Bos wilde met zijn bedrijf BosLeds 
(gespecialiseerd in binnenverlichting van bedrijfsruimtes, 

kantoren, stallen etc.) ook de PBH sponsoren en staat dit 
jaar met een banner op de website. We hebben hem de 

ruimte gegeven om zich op onze website te presenteren: 
http://www.pbholland.com/nieuws.php?id=nws_3_20140401 
  

Verder zijn we samen met een externe partij nog steeds op 

zoek naar een hoofdsponsor, er zijn reeds contacten gelegd 
en gesprekken gevoerd. We hopen hierover een volgende 

keer meer te kunnen berichten. 
 

Arja Helmes 

http://www.pbholland.com/nieuws.php?id=nws_3_20140401


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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Zegveld op weg naar complete 
wedstrijdaccommodatie  

 
 

Op dit moment worden er in de schuur  
bij Jan-Willem de Groot twee nieuwe grote schansen  

voor de Polsstokvereniging Zegveld gemaakt.  
 

Nog even doorzetten en voor de zomer komt daarmee de 
vijfde complete wedstrijdaccommodatie van de Polsstokbond 

Holland gereed. En dan gaat de vereniging ook de eerste 
grote wedstrijden organiseren.  

 
Zo hebben we op 28 juni een eerste klas wedstrijd in 

Zegveld. Spannend om te zien of het goed gaat … en aan 
iedereen de uitnodiging om ons te helpen bedenken wat er 

beter kan (ongetwijfeld een veelheid aan dingen ) 
 

Als vereniging zijn we erg blij en trots dat het ons zo snel 
gaat lukken om volledig mee te draaien met de andere 

verenigingen. Dat hadden we een jaar geleden niet durven 
hopen. Natuurlijk weten we ook dat we nog veel hulp nodig 

hebben, maar de komende jaren zullen we steeds meer 
kunnen bogen op ons eigen vrijwilligerskorps. 

 
Waar we ook erg naar uitkijken is het NK jeugd op 6 

september. Dit zal voor ons het hoogtepunt van 2014 zijn, 
waarbij we hopen op een prachtige dag waarbij de talenten 

ons vermaken met spectaculaire sprongen. 
 

Wij hopen dat we het komende seizoen jullie vaak op onze 
schansen zien. Kom vooral ook eens op onze 

trainingsavonden maandag/ donderdag langs om gewoon te 
kijken of misschien zelf een sprongetje te wagen. 
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Gegevens PBH verenigingen 

 
Jaarsveld: 

www.polsstokjaarsveld.nl 

Voorzitter: Bert Koetsier; 0182-610925 

bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nl 

Secretaris a.i.: Didy Brokking 0348-550180 

duidy.brokking@polsstokjaarsveld.nl 

Penningmeester: Teus Eikelenboom; 0348-552450 / 

06-24426229 teus.eikelenboom@polsstokjaarsveld.nl 

Leden: Leo Roskam, Bastiaan de Bruijn, Johan Stigter 

 

Linschoten: 

www.polsstokclublinschoten.nl 

Voorzitter: Ronald Timmerman; 0348-425773 

voorzitter@polsstokclublinschoten.nl 

Secretaris: Carola van Bemmelen; 06-51034685 

secretaris@polsstokclublinschoten.nl 

Penningmeester: Cees van Ee; 0348-420539  

penningmeester@polsstokclublinschoten.nl 

Leden: Gerwin van Vliet, Arja van Vliet,  

Werner Kamphof, Kenneth Broos 

 

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/
mailto:bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nl
mailto:duidy.brokking@polsstokjaarsveld.nl
mailto:teus.eikelenboom@polsstokjaarsveld.nl
http://www.polsstokclublinschoten.nl/
mailto:voorzitter@polsstokclublinschoten.nl
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: Liesbeth de With, Anja Baas, Niek de Bruijn, 

Christiaan de With, Martin de Ridder  

 
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, Paul van Meijeren,  

Geert van Ingen 

 
Stichtse Vecht 

Voorzitter: Marcel Blekendaal; 06-15373226 

polderwachter@gmail.com 

Secretaris: Pieter Hielema: 06-29006207 

pieter.hielema@pbholland.com  

Penningmeester: Floris van Elzakker: 06-20926705  

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


POlSSTOKDAG 2014

thema

BRASILIABRASILIABRASILIA
21 juni

11:00 Tweede klas en jeugd wedstrijd
14:00 Eerste klas wedstrijd om de Triangelcup
17:00 Polsstokkerdams kampioenschap slingerapen

Polsstokkerdams Slingerapen
De Traditionele oliebollen
De bakpan door de bakdames
Het zeemanskoor ut cabauw
De kop van Jut & XXXL sjoelen

>>polsstokkerdam
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Pollepleats Nationale Competitie 
 

Intensivering samenwerking Pollepleats met Nationale 
Competitie Fierljeppen/Polsstokverspringen 

TV-zender Podium TV promotiepartner NFB 
 

Na de goede ervaringen als hoofdsponsor met het 
Nederlands fierljepteam in Litouwen (Wereldspelen 2012) en 

als hoofdsponsor voor de Nationale Competitie. 
 In 2013 zullen Pollepleats en de NFB nog nadrukkelijker 

samenwerken in de promotie van het fierljeppen/ 
polsstokverspringen. Hierbij is gekozen voor een tweetal 

uitgangspunten, namelijk van passieve naar actieve 
samenwerking en van vriendendienst naar investering.  

 
Na een aantal gesprekken met de eigenaar Jos Tio en PR-

medewerkster Wiepkje Hoekstra van de Pollepleats samen 
met Douwe Boersma en Pieter Bult van de NFB was al vrij 

snel duidelijk dat er serieuze interesse was nogmaals op te 
treden als hoofdsponsor. Deze competitie zal in 2014 zal 

dan ook met trots “Pollepleats Nationale Competitie 
Fierljeppen/Polsstokverspringen” worden genoemd. Op de 

open dag op 19 april zal de samenwerkingsovereenkomst 
worden getekend, waarbij ook fierljepclinics zullen worden 

gegeven op de nieuwe schans bij de Pollepleats. 
 

De Nationale Competitie zal bestaan uit een vijftal 
wedstrijden, waarvan twee in Holland en drie in Friesland. 

De Hollandse wedstrijden zijn 14 juni te Jaarsveld en op 12 
juli in Vlist en de Friese wedstrijden zullen plaatsvinden op 

28 juni Burgum en gelijktijdig met het NFM op 26 juli.  
 

De Finalewedstrijd is op 2 augustus in IJlst en zal live op 
televisie te zien zijn via Podium TV. Deze snel groeiende TV-

zender (sport en cultuur) is partner van de NFB voor 
promotie en zendt uit via de kabel in Noord-Nederland, 
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maar is ook te ontvangen via internet. Kijk op 
www.podium.tv of check ze op Facebook of Twitter. 

 
Na evaluatie met de Springersraden werd besloten tot de 

volgende wijzigingen. Zo zijn er geen Nationale Competitie 
wedstrijden meer op vrijdag en telt de NFM mee. Het aantal 

springers wordt beperkt tot acht per schans, omdat dit 
herkenbaar is en beter zal werken met timing van de 

warming up. Verder zal de selectie plaatsvinden op basis 
van de ranking op de PBH website, waarbij er minimaal 2 

deelnemers per bond vast zijn. Tot slot mogen deelnemers 
hun slechtste wedstrijd schrappen en wordt gestreefd naar 

een wedstrijdreglement. 
 

Meer informatie over de deelname, ranking en 
puntensysteem van de Pollepleats Nationale Competitie is te 

vinden via de website van de NFB: 
www.nederlandsefierljepbond.nl. 

  

http://www.podium.tv/
http://www.nederlandsefierljepbond.nl/


 

 

                                              www.pollepleats.nl | 0515-579342 

  Pollepleats, toplocatie aan het water...  
 

                                 en hoofdsponsor Nationale Competitie Fierljeppen! 

 

Na de goede ervaringen bij sponsoring van het fierljeppen bij de wereldspelen voor traditionele  
  sporten in Litouwen 2012 en de Nationale Competitie in 2013, is de Pollepleats komend jaar  
   wederom hoofdsponsor van de Nationale Competitie Fierljeppen / Polsstokverspringen. 

 

                                 De Pollepleats is de meest inspirerende en sfeervolle locatie in Fryslân voor bruiloften,       
                                             familieweekenden en (meerdaagse) zakelijke bijeenkomsten. Hier vindt u absolute  
      privacy, duurzaamheid én luxe midden in de natuur, direct aan de Friese meren!  
 

  
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vijf wedstrijden van de  
“Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen”  
in de zomer van 2014 maakt u kans op een  
gratis dag huur van de luxueuze boerderij voor uw  
verjaardag, familiefeest, huwelijk of vergadering.   

Zelf Fierljeppen Arrangement 

 

Leuk voor uw personeelsfeest, familiedag, 
vrijgezellenfeest of als teambuilding! 
 

Inclusief: 
- ontvangst met koffie/thee en oranjekoek 

- welkom en instructiefilm 
- poldertocht door het Friese land,  
  onder leiding van een ervaren fierljepper  
- tenslotte zelf over de schans! 
- uitgebreide BBQ op het terras,  
  met onbeperkt drankjes 
- gebruik van alle materialen  
  én een leuke prijs voor de winnaar  
 
€ 49,00 per persoon o.b.v. all-inclusive* 
 

   Voor de mensen die niet willen fierljeppen  
            is er een sloepentocht op het meer!

 

Benieuwd? 
 

Neem contact 

op voor een 

vrijblijvende 

rondleiding! 

      * informeer naar de voorwaarden en beschikbaarheid 



               
 
 
 

 
 

Tijdens de vijf wedstrijden van de 
 “Pollepleats Nationale Competitie Fierljeppen”  

in de zomer van 2014 maken mensen uit het publiek 
kans op een gratis dag huur van de luxueuze 

boerderij voor hun verjaardag, familiefeest, 
huwelijk of vergadering. 

 

 

Polleplaets Nationale Competitie 2014 
 

We zijn op zoek naar  
 

enkele gastvrouwen/-heren 
 

om bovenstaande actie onder de aandacht van het publiek 
te brengen en hun gegevens op te schrijven tijdens de 

wedstrijden voor de Nationale Competitie in  
Jaarsveld (op 14 juni) en Vlist (op 12 juli). 

 
Belangstellende vrijwilligers zullen een middag in de 

Pollepleats ontvangen worden om, samen met hun Friese 

collega's,  een goed idee te krijgen van de mogelijkheden 
van de Pollepleats. Tijdens de wedstrijden zullen jullie 

herkenbaar zijn in “Polleplaets-outfit” en de Pollepleats 
vertegenwoordigen.  

 
Als je dit leuk lijkt of het past bij je opleiding, dan kun je je 

aanmelden bij Douwe Boersma via 
douwe.boersma@pbholland.com 

  

mailto:douwe.boersma@pbholland.com


 

 

 
Bijvoet Verf en Wand 
Swammerdamweg 14 
3401 MP  IJsselstein 
Tel: 030-6881491 

 

www.bijvoetverf.nl 

 

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 

 

 

 

 

 

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 Polsstokbond Holland  

26 maart 2014 
Triangel Polsbroekerdam 

 
Aanwezig (op volgorde van tekenlijst):  

Leden: Hans van Eijk, Erik Bos, Ronald Timmerman, Gerard Backx, 

Krista Klarenbeek, Cees van Ee, Frank v.d. Horst, Arno Baas, Brenda 

Knijff, Bastiaan de Bruijn, Leo Roskam, Jaco de Groot, Wilco van 

Amerongen, Sander van Vliet, Werner Kamphof, Mieke Baars, Gerwin 

van Vliet, Wim Roskam, Hugo van Amerongen, Niek de Bruijn, Carla 

Bos, Teus Eikelenboom, Herman Stigter, Didy Brokking, Bert Koetsier, 

Annie van de Geer, Joanne vd Geer, Anja Baas, Christa Faaij, André 

Faaij, Arja Helmes, Pieter Verweij, Pieter Hielema, Marcel Blekendaal en 

Liesbeth de With (vanaf 21:05 uur) 

Bestuur: Corné Lekkerkerker, Koos van Amerongen, Bert Jan van Vliet, 

Jan Kooijman, Douwe Boersma en Floris van Elzakker (notulen)  

 

Met kennisgeving afwezig: Carina den Hartogh en Hanneke vd Kroef. 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Jan Kooijman opent om 19.30 de vergadering.   
 

2. Vaststellen agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

 De leden die zich hebben afgemeld voor deze 

vergadering worden genoemd.  
Naar goed gebruik doen we een “rondje langs de velden”. 

Te beginnen bij de PBH die met name mededelingen rondom 
de besluitvormingsroute heeft. 

Polsstokbond Holland, hoofdbestuur: 
 Er is een verzoek gedaan om een tweede lijn in het 

zandbed te leggen. De materialencommissie zal een 
voorstel aan het HB doen, waarna het bestuur een 
besluit hierover zal nemen; 

 Het aantal klassementswedstrijden zal in 2014 
ongewijzigd blijven: 7 wedstrijden tellen mee; 
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 Om eventuele discussie te vermijden: in de gehele 
maand augustus zal er één finalesprong in de 
avondwedstrijden worden versprongen. Dit is zoals het 

huidige reglement het voorschrijft; 
 Tijdens de wedstrijden met de Friezen bleek dat het 

soms onduidelijk was wie de “hoofd-TC’er” was, er zal 
een extra tenue voor deze wedstrijden komen met de 

tekst “wedstrijdleider”; 
 De oranje shirts zijn op, Arja Helmes is bezig met een 

oplossing. Deze wordt eerst gezocht op het zoveel 

mogelijk terugkrijgen van de shirts die in omloop zijn 
maar niet meer gebruikt worden (die van oud-

springers); 
 Om ervoor te zorgen dat de wedstrijdlijsten zo actueel 

mogelijk zijn is er besloten dat de springers zich in 2014 
moeten aanmelden voor de wedstrijden (waar dit 

vroeger afmelden was). Deze communicatie is inmiddels 
door Arja Helmes opgepakt; 

 De prijzen van de clinics worden verhoogd, deze worden 

per 2014 €12,- per persoon. Een vereniging mag altijd 
besluiten korting te geven; 

 Dit jaar wordt er geen jeugd HK georganiseerd. Reden is 
dat het belangrijk is eerst een duidelijke visie op de 

jeugd binnen de PBH te hebben, voordat er allerlei 
dingen worden ingevoerd zonder achterliggend beleid; 

 Nationale Competitie zal ook in 2014 gaan plaatsvinden. 

Het NFB is in overleg met Pollepleats over sponsoring. 
Hierbij worden afspraken gemaakt over andere 

sponsoruitingen dan die in 2013. Hier wordt t.z.t. verder 
over gecommuniceerd met de betrokkenen; 

 De Nationale Competitie lijkt te werken als een 
katalysator om het reglement tussen de FLB en de PBH 

te uniformeren. Dit wordt door het HB ervaren als een 
zeer positieve ontwikkeling; 

 Na jaren van het ontbreken van een hoofdsponsor is dit 

jaar een nieuw traject met een externe gestart. Zodra er 
actueel resultaat over is, dan wordt dit gecommuniceerd. 

Onderdeel van deze sponsoring behelst de sponsoring 
van de wedstrijdshirts van de springers; 
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 Er is besloten om ook digitale afstandsborden aan te 
schaffen die draadloos kunnen communiceren met het 
digitale meetapparaat. Het is nog onbekend of deze voor 

de eerste wedstrijd al functioneren. 
 

Jaarsveld: 

 Heel goed jaar gehad, helaas de NC-wedstrijd 
verregend; 

 Bezig met de hardheid van het zandbed. 
o De drainage wordt doorgespoten; 
o Er wordt extra zand gestort; 

o De beschoeiing wordt aangepast; 
o Er wordt dieper gefreesd. 

 Een groei van het aantal jeugdspringers gehad; 
 Bezig met de voorbereiding (samen met 

Polsbroekerdam) van de NC-wedstrijd op 14 juni. Deze 
staat in het thema van de ouderen. Oproep aan de niet-

deelnemers om als vrijwilliger te helpen; 
 Eelco verlaat het bestuur, Didy zal zijn taak als 

secretaris overnemen. 
 

Vlist: 
 Veel regen gehad; 

 Hoofdsponsor helaas gestopt; 
 Oudere clubgebouw gaat weg en er komt een nieuwe 

terug; 
 Geen bestuurswijzigingen. 

 

Polsbroekerdam: 

 Goed jaar gehad, met name door het NK; 
 Nieuwe stok, nieuwe droogspringschansjes, een hoge 

schans om de uitsprong beter te kunnen oefenen; 
 Aan de slag met de waterbak voor betere doorstroming; 

 Christiaan de With en Martin de Ridder versterken het 
bestuur, Ronald Overbeek is er uit (en erelid); 

 Sponsorbeleid gaat heel goed, mede dankzij Niek; 
 Jessica stopt met de coördinatie van de clinics; 
 Op zoek naar een 16+ trainer; 

 
 



 

KOM GERUST EENS LANGS 
OF BEL VOOR EEN 

AFSPRAAK: 030-6880373 
Zeemanlaan 3 IJsselstein 

www.autoservicedekemp.nl 
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Polsstokvereniging Stichtse Vecht: 
 Vorig jaar een schansje in Kameryck gerealiseerd; 
 Maarssen gaat vrij traag; 

 Op dit moment wordt er in Vreeland gebouwd, onder 
andere samen met Douwe Boersma; 

 Geen bestuurswisselingen. 
 

Zegveld: 

 Goed jaar gehad met de opening van de accommodatie; 
 Nog wel echt in de kinderschoenen, hulp nodig om door 

te bouwen (gelukkig krijgen wij deze tot nu toe ook!); 

 Er komen in 2014 twee grote schansen bij, waardoor het 
een volwaardige accommodatie is; 

 Paul van Meijeren en Geert van Ingen komen het 
bestuur versterken. 

 

Linschoten: 
 Zeer positief 2013 gehad op alle fronten; 

 Bezig met mogelijke uitplaatsing, maar het lijkt dat het 
op renovatie van de huidige locatie aan gaat komen; 

 Een promotiecommissie in het leven geroepen; 

 Jaco na 6 jaar uit het bestuur, Ronald Timmerman wordt 
de nieuwe voorzitter, hij stelt zich ter plekke voor. 

 

Sponsorcommissie: 
 Zoals gemeld bezig met een traject voor het zoeken van 

een hoofdsponsor; 
 De Samenwerking zal ons per 2014 extra gaan 

sponsoren; 
 

TC: 
 Goed seizoen gehad; 

 Henry Helmes eruit, Gerwin van Vliet erin, ook als 
DBTC’er; 

 Bezig geweest met het digitale meten; 
 Blij dat er drukke bewegingen zijn rondom het 

gezamenlijke reglement; 
 Komend jaar kunnen de opzetstukjes (topjes) via Gerwin 

gekeurd worden; 

 Op zoek naar extra wedstrijdleiders. 
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Springersraad: 
 Arno Baas heeft Pieter Verweij als voorzitter vervangen; 
 Erwin Timmerarends en Annemarie van Schaik komen er 

in. Pieter Verweij en Wendy Helmes zijn eruit. 
 

Jeugdcommissie: 

 Bezig met de scheidslijn vanaf wanneer jeugdspringers 
echt op de grote schans moeten gaan trainen; 

 Willen graag dat de jeugdspringers zoveel mogelijk 3x 
kunnen springen, hiertoe hebben zij meegewerkt aan 
een voorstel dat later zal worden gepresenteerd. 

 

Clinics contact (Leo Roskam): 
 Op dit moment alleen aanvraag van diverse 

poldertochten. 
 

Ledenadministratie. 
 Hanneke van de Kroef zal dit in 2014 weer gaan doen,   

Christa zal backup blijven. 
 
4. Notulen ALV 20 maart 2013: 

Naar aanleiding van: 
 Een vraag over de structuur van de PBH, hoe zit alles 

nu? Antwoord: er zal een groep hier een heidag over 
hebben, waarbij dit zal worden meegenomen. Dit voor 

het beleidsplan 2015-2020. 
 In de notulen wordt gesproken over een promotieplan 

(pagina 3 onder promotiecommissie), wat is de status 

hiervan? Dit is het HB ontgaan, dit zal zij in de komende 
HB vergadering bespreken. 

Notulen worden onder dankzegging aan Arja Helmes 
ongewijzigd goedgekeurd. 

 
5. Secretarieel jaarverslag 2013: 

Naar aanleiding van: 
 De materialencommissie zal een losse commissie zijn, en 

niet een commissie die onder de TC hangt zoals 

gesuggereerd. 
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Het secretarieel jaarverslag wordt onder dankzegging aan 
Douwe Boersma met bovenstaande wijziging goedgekeurd. 
 

6. Kascontrolecommissie (Cees van Ee en Wim Roskam): 
 Boeken goed toegankelijk; 

 Aansluiting was goed; 
 Voor zover na te gaan wordt er goed financieel beleid 

gevoerd; 
 Verzoek volgend jaar de post “diversen” kleiner te 

maken (antwoord Bert Jan: de post diversen is heel 

hoog, doordat er geen gebruik van kruisposten mag 
worden gemaakt)  

 Er is vrij veel geld uitgegeven aan een springerslunch 
voorafgaand aan het NK. Is dit wel nodig? Dit zal met de 

springersraad worden besproken.; 
 Extra aandacht voor de declaratieregeling voor “bijzonde 

ritten”. Niet dat deze uitgeput hoeft te worden, maar 
deze is wel aanwezig.  

 

Didy Brokking stelt zichzelf beschikbaar om volgend jaar 
reserve te zijn voor de kascontrolecommissie. 

Hiermee worden Wim Roskam en Jan den Hartogh de 
kascontrole, met als reserve Didy Brokking. 

 
De kascontrole geeft een positief advies aan de ALV over de 
boeken. 

 
 7. Financiële zaken 

a) Jaarrekening 2013 
De jaarrekening 2012 wordt door Bertjan op een aantal 

punten toegelicht en vastgesteld. 

De aanwezige leden verlenen decharge aan het bestuur. 

b) Begroting 2014 
Verzoek wordt gedaan de sponsoring van de 

Samenwerking in de begroting op te nemen. Met deze 

aanvulling wordt de begroting van 2014 goedgekeurd. 

c) Contributie 2015 
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De contributie blijft in 2015 ongewijzigd. De contributie 

voor 2014 was al tijdens de ALV van 2013 vastgesteld. 

8. Bestuursverkiezing 
a. Douwe Boersma is aftredend en niet herkiesbaas. De 

voorzitter bedankt Douwe voor zijn werk, met name op de 
achtergrond. Douwe wordt onder applaus bedankt voor zijn 
inzet voor de PBH. 

b. Hans van Eijk is verkiesbaar voor het HB. Onder applaus 
wordt hij verwelkomd.  

c. aftredend en herkiesbaar: Jan Kooijman. Onder applaus 
wordt hij herkozen. 

 
9. Toelichting besluiten (op agenda: toelichting op  
totstandkoming van de wedstrijdkalender) 

Dit punt wordt opgesplitst in vier onderdelen: 
a. Schansindeling; 

b. Wedstrijdkalender; 
c. Organisatie van de jeugdwedstrijden; 

d. P/D-regeling en licentiemomenten. 
 

Ad a.) De schansindeling is identiek aan 2013. Enige verschil is 
dat de “Mix A” in de eerste klasse wordt vervangen door 
“Senioren A” 

Ad b.) Bert Jan geeft een toelichting hoe de wedstrijdkalender 
tot stand komt. Een serie wedstrijden staat ieder jaar al vast, 

waarbij er ook bij toerbeurt een vereniging geen wedstrijden in 
augustus heeft. 

Dit leidt ieder jaar tot veel emoties binnen de verenigingen. 
Bert Koetsier doet het voorstel om de huidige verdeling van 
“wedstrijdweken” (de doordeweekse wedstrijd gekoppeld aan 

de zaterdagwedstrijd) onder de loep te nemen. Zeker nu de 
PBH aan het groeien is. Er wordt besloten een werkgroep op te 

richten die een advies geeft aan het HB hoe deze procedure 
het beste vorm kan krijgen. In deze werkgroep zal van iedere 

vereniging om één vertegenwoordiger worden gevraagd.  
Daarnaast wordt de opmerking gedaan dat de eerste wedstrijd 

van het seizoen op 3 mei eigenlijk te vroeg is. 



Op de hoogte 2014                                                                                                 - 32 - 

 

Ad c.) Doordat de PBH gegroeid is en met name ook het aantal 
jeugdspringers is gebleken dat de huidige organisatievorm 
voor de jeugdwedstrijden niet meer voldoet: de jeugd kan 

vaak maar twee keer springen en doet daar ook nog eens lang 
over. Dit is onwenselijk. 

Er zijn drie voorstellen gedaan om de jeugd meer te laten 
springen, namelijk: de jeugd in districten te laten springen, de 

jeugd tijdens de eerste en tweede klasse te laten springen en 
om overal een tweede jeugdschans te realiseren. 
Het HB heeft besloten dat de wedstrijden op de zaterdag 

langer zullen duren en dat deze in groepen worden 
versprongen, er doordeweeks een aantal keer in districten 

wordt gesprongen en dat er in Polsbroekerdam en Zegveld 
geen veranderingen optreden omdat zij “gewoon” twee 

jeugdschansen hebben welke tegelijkertijd kunnen worden 
gebruikt. 
 

Naar aanleiding van dit besluit wordt opgemerkt dat sommige 

verenigingen zich gepasseerd voelen. Het HB koppelt terug dat 
namens iedere vereniging er een vertegenwoordiger in de 

adviserende commissie (de jeugdcommissie) zat en dat 
daarmee voldoende draagvlak was georganiseerd. 
 

Ad d.) De promotie/degradatie momenten en 

licentiemomenten zullen in de polshoogte en op de website 
worden gecommuniceerd. Deze vinden altijd op zaterdag 

plaats. 
 

10. Bespreekpunt: 
De ALV stemt in met de oprichting van een 

demonstratiecommissie. Corné Lekkerkerker neemt hier in het 
voortouw. 
 

11. Benoemen van… 

Arja Helmes wordt tijdens de ALV benoemd tot lid van 
verdienste van de PBH voor haar vele jaren inzet voor de PBH. 

Jan Kooijman overhandigd haar het bijbehorende certificaat en 
een mooie bos bloemen.  
 

12. Sluiting 

Jan Kooijman sluit om 22:25 uur de vergadering 



  

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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De jeugdcommissie 
 

De leden van de jeugdcommissie zijn er voor de jeugd. Zij 
houden bij wedstrijden in de gaten of alles goed loopt, zij 

beantwoorden onder andere vragen van jeugdspringers 
en/of ouders/verzorgers daarvan. Er wordt gekeken of de 

wedstrijden goed verlopen en of springers tevreden zijn.  
 

Leden van de jeugdcommissie zijn: 
 

Jeannette van Schaik – Polsbroekerdam / Marja Tigchelaar 
en Frank van der Horst – Vlist / Bertjan van Vliet – 

Linschoten / Leo Roskam – Jaarsveld / Pieter Hielema – 

Stichtse Vecht / Paul van Meijeren – Zegveld   
  

Op deze manier heeft elke vereniging een 
vertegenwoordiger, zij houden namens de jeugdcommissie 

contact met trainers en verenigingen. 
 

Zo is er dit jaar een nieuwe opzet voor de wedstrijden van 
de jeugd. Voorgaande jaren konden zij, veelal door de druk 

bezochte wedstrijden, maar twee sprongen maken. Met 
deze nieuwe opzet hopen we dat dit weer naar drie 

sprongen per wedstrijd gaat.   
 

Aan het eind van het seizoen worden allerlei jeugdzaken 
geëvalueerd en indien nodig, in overleg met de besturen, 

aangepast.  
 

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

commissie de deelnemers van het jeugd NK aangewezen. 
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Zwemmen met de jeugd 
 

Op zaterdag 5 april waren ongeveer 25 jeugdspringers 

aanwezig in zwembad Merwestein in Nieuwegein. Het was een 
heel gezellige middag en iedereen vond het leuk om elkaar 
weer te zien. Aan alle kinderen werden ook nog een paar 

vragen gesteld over het komende seizoen. Helaas is door 
drukte en ziekte van de ‘interviewster’ het verslag niet op tijd 

binnen gekomen voor deze Polshoogte. De volgende keer 
hopen we het te kunnen plaatsen en misschien zijn al jullie 

verwachtingen dan al uitgekomen… 
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 Jeugd kan in 2014 vaker drie maal springen 
 

Doordat er steeds meer jeugdspringers komen, wat erg fijn 
is, lukte het de laatste jaren steeds minder vaak om bij de 

wedstrijden drie keer te springen. Erg belangrijk volgens de 
jeugdcommissie, want hoe vaker je kunt springen, hoe 

leuker het is en hoe sneller je de techniek van het springen 
onder de knie krijgt. 

 
Door de wedstrijden slim te plannen en een paar kleine 

wijzigingen aan te brengen in de huidige opzet kan de jeugd 
in 2014 veel vaker drie keer springen. 

Ook kunnen de kinderen sneller achter elkaar door springen 
zodat de wachttijden tussen de sprongen niet zo lang zijn. 

 
Natuurlijk hebben we het liefst dat er twee jeugdschansen 

zijn, maar dat kan helaas niet bij alle verenigingen. 
 

Daarom zijn er in 2014 verschillende varianten voor de 
wedstrijden zodat de springers toch vaak drie keer kunnen 

springen. 
Dat betekent wel dat iedereen even extra moet opletten 

voor wat betreft de starttijden en wedstrijdopzet. Deze 
informatie is altijd te vinden via de wedstrijdkalender als je 

op de naam van de wedstrijd klikt (of via de volgende 
link: http://www.pbholland.com/jeugdwedstrijd) 

 
De wedstrijdopzet voor 2014 is als volgt: 

 Er zijn twee jeugdschansen in Polsbroekerdam en 
Zegveld. 

In dat geval wordt er gewoon gelijk met de 2e klasse 
wedstrijd gesprongen en wordt de groep springers in tweeën 

gesplitst. Net zoals voorgaande jaren. 
 Er is één jeugdschans in Linschoten, Jaarsveld, Vlist 

en Kameryck.  
 

http://www.pbholland.com/jeugdwedstrijd
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Hiervoor gaan we de wedstrijden doordeweeks, een 
aantal keren in twee regio's verdelen. Het zal niet altijd zo 

zijn, dit staat aangegeven in de kalender op de site van 
Polsstokbond Holland.  

Ook krijgt een ieder via de eigen vereniging een bericht 
hierover in de mailbox.  

 
Voor de zaterdagwedstrijden geldt dat we voor de jeugd 

een half uur eerder beginnen dan de 2e klasse wedstrijd. 
Niet alle groepen beginnen tegelijk. Eerst springt groep C 

drie keer, zij beginnen om 18.00 uur, aansluitend groep B, 
zij moeten om 18.30 uur aanwezig zijn, en daarna groep A, 

zij moeten om 19.00 uur aanwezig zijn. De springers 
kunnen dus lekker snel drie keer springen omdat de 

groepen per groep drie keer achter elkaar springen. De 
prijsuitreiking is aansluitend aan de ronde. 

 
Hoe weet je nu in welke groep je bent ingedeeld; dit gaat op 

basis van klassement en/of gemiddelde afstand. 
Als je website op PBH jeugd klikt en dan op kalender, dan 

staan daar alle jeugdwedstrijden, of via de volgende link:  
http://www.pbholland.com/jeugdwedstrijd 

Daarop staan alle namen van de jeugdspringers, met 
daarachter de groep (A, B of C).Zo kan je zien in welke 

groep je bent ingedeeld. Dit kan –zeker in het begin- iedere 
week veranderen.  

 
 Mocht een springer onverhoopt te laat zijn zal deze in 

de volgende groep meespringen. Zorg er wel voor dat 
je tijdig aanwezig bent, want na drie keer te laat 

komen kun je die wedstrijd niet meer meespringen, 
ook niet in de volgende groep.  

 
 Een aparte kalender voor de jeugdwedstrijden staat 

op de volgende blz. van deze Polshoogte  

http://www.pbholland.com/jeugdwedstrijd
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Kalender jeugdwedstrijden 2014 
 

 
 

Datum Vereniging Tijd 

 Za 3 mei Linschoten 18.00 uur 
 

Za 10 mei Vlist 18.00 uur 
 

Za 17 mei Linschoten 18.00 uur 
 

Za 24 mei Polsbroekerdam 18.30 uur 
 

Za 31 mei Jaarsveld 18.00 uur 
 

Za 7 juni Linschoten 14.30 uur 
 

Di 17 juni Polsbroekerdam 19.00 uur 
 

Za 21 juni Polsbroekerdam 11.00 uur Polsstokdag 

Di 24 juni Linschoten 19.00 uur 
 

Za 28 juni Zegveld 18.30 uur 
 

Di 1 juli Linschoten 19.00 uur 
 

Di 8 juli* Vlist 19.00 uur 
Vlist - Polsbroekerdam - 
Jaarsveld 

Do 10 juli* Zegveld 19.00 uur 
Zegveld - Linschoten - 
Stichtse Vecht 

Di 15 juli* Jaarsveld 19.00 uur 
Vlist - Polsbroekerdam - 
Jaarsveld 

Do 17 juli* Kameryck 19.00 uur 
Zegveld - Linschoten - 
Stichtse Vecht 

Za 19 juli Jaarsveld 18.00 uur 
 

Di 29 juli Zegveld 19.00 uur 
 

Za 2 aug Linschoten 18.00 uur 
 

Di 5 aug Polsbroekerdam 19.00 uur 
 

Di 12 aug* Vlist 19.00 uur 
Vlist - Polsbroekerdam - 
Jaarsveld 

Do 14 aug* Zegveld 19.00 uur 
Zegveld - Linschoten - 
Stichtse Vecht 

Za 16 aug Vlist 14.30 uur 
 

Di 19 aug Linschoten 19.00 uur 
 Di 26 aug Jaarsveld 18.00 uur jeugd + ouders 

 

* Verdeling in regio’s: Op deze wedstrijden springen alleen de 
springers van de genoemde verenigingen 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
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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 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. Van al deze jeugdleden zijn al vele 
 talenten overgegaan 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.  
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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 



totaal
oplossingen

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

PROFESSIONALS!

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

dIEnsTEn



Datum
za 3 mei
za 10 mei  
za 17 mei  
di 20 mei  
wo 21 mei
za 24 mei  
di 27 mei  
wo 28 mei
za 31 mei  
di 03 jun  
wo 04 jun
za 07 jun
di 10 jun  
wo 11 jun
za 14 jun
di 17 jun  
do 19 jun
za 21 jun  
di 24 jun  
wo 25 jun
za 28 jun  
za 28 jun  
di 01 jul  
wo 02 jul
za 05 jul
di 08 jul  
wo 09 jul
za 12 jul
di 15 jul  
wo 16 jul
za 19 jul  
za 26 jul
di 29 jul  
wo 30 jul
za 02 aug  
za 02 aug  
di 05 aug  
wo 06 aug
za 9 aug
di 12 aug  
wo 13 aug
za 16 aug  
di 19 aug  
wo 20 aug
za 23 aug
di 26 aug  
za 30 aug  
za 06 sep  

* Deze wedstrijden tellen mee voor de Bert Hertog Bokaal
Tijdens 2e klasse wedstrijden ook jeugdwedstrijden
** Geen jeugdwedstrijd 

1e klasse
14:30
14:30
14:30

19:00
14:30

19:00
14:30

19:00
18:30

19:00
14:30

19:00
14:00

19:00
14:30
14:30

19:00
14:00

19:00
14:30

19:00
14:30
09:30

19:00
14:30
14:30

19:00
14:30

19:00
18:30

19:00
14:00

13:00

2e klasse
18:30
18:30
18:30
19:00

18:30
19:00

18:30
19:00

14:30
19:00

19:00

11:00
19:00

18:30

19:00

19:00

19:00

18:30
09:30
19:00

18:30
19:00

19:00

14:30
19:00

18:00
13:00
13:00

Plaats
Linschoten
Vlist
Linschoten
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Jaarsveld
Jaarsveld
Jaarsveld
Linschoten
Linschoten
Linschoten
Vlist
Vlist
Jaarsveld
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Linschoten
Linschoten
Zegveld
Burgum
Linschoten
Linschoten
Linschoten
Vlist
Vlist
Vlist
Jaarsveld
Jaarsveld
Jaarsveld
It Heidenskip
Zegveld
Zegveld
IJlst
Linschoten
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Vlist
Vlist
Vlist
Linschoten
Linschoten
It Heidenskip
Jaarsveld
Jaarsveld
Zegveld

Wedstrijd
Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal
De Samenwerking Bokaal
Van Vliet Caravans Cup
**
Kampioenschap van de Lopikerwaard
JEVA Bokaal
**
Eikelenboom Bokaal
Kampioenschap van Jaarsveld
**
VKP Beveiligingstechniek Trofee
Veehandel Spruit / Bevia Bokaal
**
*
Nationale Competitie

Uw Groene Vakwinkel Bokaal
Polsstokdag

*
*
Nationale Competitie

Zwarte Bokaal
Tweekamp

*
Nationale Competitie

GPI Bokaal
Nowa Computers Bokaal
NFM

*
Nationale Competitie
Kampioenschap van Linschoten

Natuurhoeve Bokaal
Hollands Kampioenschap

*
Vlister Bokaal

*
Nederlands Kampioenschap
Jeugd en ouders
Spel Verhuur Centrale Koppelcup
Jeugd NK

Wedstrijdkalender polsstokverspringen/fierljeppen 

2014
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