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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  
Christa Faaij / Jeannette van Schaik 

Doorgeven van wijzigingen 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging.  

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 
 

 

 
 

Van de redactie 
 

 

Het is mooi dat je als redactie het laatste woord kan hebben 

in een clubblad, want op het moment van schrijven hebben 
‘we’ de Tweekamp gewonnen en zijn er op de schansen van 

Linschoten twee Nederlandse Records gesprongen. Daarover 
is van alles te lezen op de website, maar een paar mooie 

foto’s hebben we toch nog in deze Polshoogte geplaatst.  
 

We zitten al over de helft van het seizoen en er zijn op dit 

moment precies 200 pr’s gesprongen. Ook de springers van 
de jeugdschans hebben al 106 pr’s gesprongen. Verder 

hebben we te maken met een luxeprobleem, want er 
springen nu al 49 jongens mee met de wedstrijden, maar 

wie de jeugd heeft, die heeft ook de toekomst, dus die ziet 
er heel rooskleurig uit. 
 

We wensen alle lezers en springers die op vakantie gaan 
een fijne vakantie. Het grootste deel van het polsstoklegioen 

is eind juli weer in en rondom It Heidenskip te vinden. 
Mocht u/jij daar in de buurt zijn, schrik dan niet van 

ronddolende ridders en kanonslagen, want in it Heidenskip 
ga je dit jaar terug naar de Middeleeuwen. 
 

De volgende Polshoogte komt uit begin december 2014,  
inleverdatum 30 nov 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 
 

Hallo polsstokvrienden, 
 

Het is begin juli nu ik dit schrijf en we zitten op 

de helft. Waar de aandacht normaal gericht is op 
de absolute toppers als Jaco de Groot, Dymphie van Rooijen 

en Erwin Timmerarends valt het op dat er dit jaar enorm 
veel "leeftijdsrecords" versprongen zijn: Kenzo Hielema, 

Chris Anker, Joriene Baas, Gerwin Kastelein, Rian Baas, 
Dymphie van Rooijen, Liesbeth de With, Jaco de Groot en 

Theo van Kooten hebben op het moment van schrijven een 
sterretje achter hun naam; Zij hebben dit in dit levensjaar 

gepresteerd. Daar zijn wij als enorm trots op! 
 

Tweede punt waar wij trots op zijn is de enorme groei waar 
wij nu mee te maken hebben. In zowel accommodaties als 

in aantal springers.  
 

Waar in 2006 de accommodatie in Vlist is gebouwd, is in 
2014 de accommodatie in Zegveld afgerond. In een minder 

dan 5 jaar tijd hebben de springers, ouders en andere 
betrokkenen uit het ooievaarsdorp het polsstokspringen 

omarmd en zich samen met de PBH’ers hard gemaakt voor 
de topaccommodatie op de Nijverheidsbuurt. 
 

Tweede punt van groei: het aantal springers levert ander 
soort uitdagingen op. De tweede klasse begint overvol te 

raken en ook de wedstrijden op de jeugdschans zijn later 
klaar dan wenselijk. Gaan we alles in districten springen, 

gaan we een derde klasse oprichten, of gaan we toch terug 
naar twee sprongen per persoon? 
 

Groeien is goed, groeien is fijn, maar het zorgt wel voor 

leuke hersengymnastiek. 
 

Ach, wat hebben we toch een mooie sport. Geniet er maar 

weer een uur extra van, door het doorlezen van onze mooie 
polshoogte. 
 

Veel leesplezier, Floris van Elzakker, hoofdbestuur PBH 
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Tweekamp Holland-Friesland  

 
Totaal: Holland 395.81m - Friesland 389.39m – winst 6.42m 
 

Wisselende omstandigheden en toch een fantastisch 

resultaat met twee Nederlandse records voor Bart Helmholt 
21.55m en Dymphie van Rooijen 16.91m. 
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 Hollands Kampioenschap  
 

Na een fantastisch NK in 2013, staat nu het HK 
weer op de kalender in POLSSTOKKERDAM. 

Op 9 augustus zullen de schansen het toneel 
zijn voor deze historische wedstrijd. 

 
In 1964 was het Jan Boer die de eerste editie van het 

Hollandse Kampioenschap won met een afstand van 12.13m 
Nu 50 jaar later is dat een afstand waarmee je op het HK 

niet meer mee doet. 
 

Polsstokvereniging Polsbroekerdam doet, zoals u inmiddels 
van ons gewent bent, er alles aan om er een mooie dag van 

te maken.  

 
Aan de organisatie zal het 

niet liggen. Het is aan de 
springers om er een mooie 

wedstrijd van te maken. 
 

Na afloop zal feestbeest 
Jerick de feesttent op zijn 

kop zetten tijdens het 
kampioensfeestje! 

 
En uiteraard zijn onze 

bakdames ook weer van de 
partij. 

 

Wij hebben er zin in! 
 

Tot 9 augustus in 
POLSSTOKKERDAM! 
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Nieuws van Polsstokclub Zegveld   
 

Hallo allemaal, 
 

Op zaterdag 28 juni heeft de Polsstokclub 
Zegveld ook haar grote schansen geopend. 

Wij willen graag op deze manier iedereen bedanken die ons 
geholpen heeft om deze wedstrijd te kunnen organiseren. 

Met speciale aandacht voor de mensen die voor de 
financiering hebben gezorgd, hebben geholpen met het 

bouwen en het ontwerpen en natuurlijk de mensen die op 
zaterdag geholpen hebben tijdens de wedstrijd. 

 
We zijn als club nu goed op weg, mede dankzij de enorme 

steun die wij voelen van alle andere verenigingen: daarvoor 
enorme dank! 

 
Bestuur Polsstokclub Zegveld.  

 

 

 
Promotie-degradatie 

 

Op de volgende data wordt er - na de zaterdagwedstrijden - 

besloten over promotie-degradatie. 
 

19 juli - 9 augustus 

 

 

Licentiespringen 
 

Het licentiespringen is in de week voorafgaande aan de 

promotie en degradatie. Het licentiespringen wordt in 
overleg met de vereniging en de trainer ingepland.  

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

mailto:woc@pbholland.com
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Geslaagde scholencompetitie in 

Jaarsveld 
 
Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen 

uit Lopik, Cabauw, Jaarsveld en Lopikerkapel 
hebben meegedaan aan het schooltoernooi 

polsstokverspringen in Jaarsveld. Deze competitie is 
georganiseerd door de vereniging Jaarsveld in 

samenwerking met Sportdorp Lopik.  
 

Totaal deden 11 groepen mee. Voor het merendeel van de 
circa 250 leerlingen was het een eerste actieve 

kennismaking met onze sport. Zoals iedere clinic begon de 
sportles met een warming up en diverse droog oefeningen. 

Opvallend veel durfden er een sprong over de jeugdschans 
te maken en niet onverdienstelijk!  

 
De beste vier afstanden telden mee voor de competitie.  
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De uitslagen: 
1e: Nieuwe Wiel groep 8  28.52 meter 

2e: Gerardus Majella groep 7/8 28.28 meter 
3e: Eben Haëzer groep 7/8  27.78 meter 

4e: Regenboog groep 8  27.17 meter 

5e: Jan Bunnik groep 7  25.86 meter 
6e: Nieuwe Wiel groep 7  25.06 meter 

7e: Jan Bunnik groep 8b  24.84 meter 
8e: Jan Bunnik groep 8a  24.29 meter 

9e: Zomergaard groep 7/8  24.27 meter 
10e: Immanuëlschool groep 7/8 23.96 meter 

11e: Regenboog groep 7  23.07 meter 
 

Op het podium van de winnende scholen een aantal 
bekende gezichten. Het waren o.a. Timon, Babet, Lori, Jord, 

Demi, Bodhi en Jesper die hun groepen in de prijzen hebben 
gesprongen.  

 
Behalve heel veel plezier heeft het toernooi ook weer een 

leuk aantal nieuwe leden opgeleverd. 
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Puntenklassement Nationale Competitie 2014 
 

Senioren                            

  Naam Totaal 
14 juni 

Jaarsveld  

28 juni 
Burgum  

12 juli 
Vlist  

26 juli 
It H’skip  

02 aug 
IJlst  

1 Bart Helmholt 14.1 4 10.1 
   

2 Thewis Hobma 14 6 8 
   

3 Oane Galama 12.1 10.1 2 
   

4 Jaco de Groot 11 5 6 
   

5 Nard Brandsma 9 8 1 
   

6 Rian Baas 5 2 3 
   

7 Thomas Helmholt 5 1 4 
   

8 Erwin Timmerarends 5 
 

5 
   

9 Theo van Kooten 3 3 
     

Dames 

 
Naam Totaal 

14 juni 
Jaarsveld  

28 juni 
Burgum  

12 juli 
Vlist  

26 juli 

It H’skip  

02 aug 
IJlst  

1 Wendy Helmes 18.1 8 10.1 
   

2 Dymphie van Rooijen 18.1 10.1 8 
   

3 Lisanne Hulder 11 5 6 
   

4 Carina den Hartogh 7 3 4 
   

5 Klaske Nauta 6 1 5 
   

6 Jessica Snoek  6 4 2 
   

7 Liesbeth de With 6 6 
    

8 Hiske Galama 5 2 3 
    

Junioren 

 
Naam Totaal 

14 juni 
Jaarsveld  

28 juni 
Burgum  

12 juli 
Vlist  

26 juli 

It H’skip  

02 aug 
IJlst  

1 Ricardo Faaij 20.2 10.1 10.1 
   

2 Jan Teade Nauta 14 8 6 
   

3 Bobby Zwaagman 12 4 8 
   

4 Robert Benschop 10 6 4 
   

5 Nees de Bruijn 5 3 2 
   

6 Simon W Hoeksma 5 
 

5 
   

7 Wiebe Auke Postma 5 5 
    

8 Ronald van Bemmel 3 2 1 
   

9 Freark Kramer 3 
 

3 
   

10 Paul van Meijeren 1 1 
    

http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140614I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140614I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140628I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140628I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140712I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140712I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140726I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140726I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140802I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140802I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996F001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001F014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001F003
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004F006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001F001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H037
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140614I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140614I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140628I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140628I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140712I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140712I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140726I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140726I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140802I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140802I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010F040
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008F018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008F002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140614I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140614I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140628I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140628I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140712I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140712I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140726I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140726I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140802I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?wedstrijd=W20140802I
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010F007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008F019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H040
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H039
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011F152
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011F269
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H046
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009F028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2011H028
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

 

Hallo, 

 
Ik ben Arjan Mulder ben 

16 jaar en woon in Vlist. 
Ik heb 3 zusjes 

waarvan er 2 ook 
polsstokverspringen 

 
Ik zit op de  

Willem de Zwijger in 
Schoonhoven op school  

en doe daar vmbo t. 
 

Ik train 2 keer in de week  
bij polsstokvereniging Vlist 

en ik vind het daar  
heel erg leuk. 

Mijn doel van dit seizoen 
is om 16 meter te 

springen. 
 

Mijn hobby’s zijn: 
Atletiek en op de boerderij 

werken en natuurlijk 
polsstokverspringen. 

Mijn pr is 15,94. 
 

Ik heb de doorgeschreven 
pen van Jonathan Stigter 

gekregen. 
 

En ik wil dit aan Tom 
Vendrig geven 
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NFM - It Heidenskip  
 

Jan Klaassen was trompetter 
 

We zijn er al 26 jaar aan gewend dat de laatste zaterdag 
van juli in het teken staat van de Nationale Fierljep 

Manifestatie. Het grootste eendaagse fierljep evenement ter 
wereld en daar mogen we met recht trots op zijn. Trots zijn 

we op hulp die we krijgen van alle ljeppers/ 
polsstokverspringers en een ieder die de NFM een warm hart 

toe draagt. Trots zijn we op het feit dat er altijd een 
gemoedelijke sfeer heerst. Trots zijn we op de sportieve 

prestatie van de springers want zonder de prestaties en de 
prestatiedrang kregen we nooit een mooi kampioenschap. 
 

De NFM commissie zal weer alles in het werk stellen om een 
ieder een aangename dag te bezorgen. De diverse 

nevenactiviteiten zullen daar wellicht een mooie aanvulling 
op zijn. Voor een ieder wat wils is de insteek om de gehele 

dag op het terrein te kunnen vertoeven. 
 

De ochtend zal om half tien starten met een reveille en is 

het startsein voor één van de twee voorrondes. Om je te 
kunnen plaatsen voor de finale zal er een limiet gesprongen 

moeten worden. Nadere informatie vind je op de volgende 
pagina en kun je ook vinden op de website van It 

Heidenskip www.fierljeppe.nl/NFM   
 

NFM editie nummer 26 staat in het teken van de 

Middeleeuwen. Ridders, gevechten, paarden, heldhaftige 
titanengevechten zullen de fierljeparena sieren. Het 

middeleeuwse fort zal de uitvalsbasis zijn voor wederom een 
prachtige fierljepdag. We hebben al begrepen dat NFM 

Kamp Holland de nodige voorbereidingen heeft getroffen om 
het kampeerterrein om te toveren tot een waar slot. We zijn 

benieuwd naar het resultaat. 
 

Mocht je nader informatie willen hebben en het is niet te 

vinden op de website, schroom niet om ons hierover te 

http://www.fierljeppe.nl/NFM
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bellen/mailen/facebooken of te twitteren. 

Alvast bedankt voor je opgaven en mocht je dat nog niet 
hebben gedaan doe dat dan zo snel mogelijk maar in ieder 

geval tot uiterlijk 23 juli aanstaande. Op de website staat 
het inschrijfformulier en vul dit zo volledig mogelijk in. 

Tot ziens op zaterdag 26 juli in It Heidenskip. 
 

De NFM Commissie 

 
Nadere informatie 

Inschrijving 
De kosten voor de deelname zijn € 5.00 bij de 

voorinschrijving en € 7,50 bij de inschrijving op de NFM-dag 
zelf. Opgave kan vanaf via de website tot uiterlijk 23 juli.  

Onder het kopje NFM staat de link naar het digitale 
inschrijfformulier www.fierljeppe.nl/nfm/inschrijven/ 

Het verzoek is om het formulier zo volledig mogelijk in te 
vullen. 

Deelnemers die voor het eerst meedoen aan de NFM en zich 
niet van tevoren hebben opgegeven kunnen dit tegen 

betaling op de dag zelf, tot uiterlijk 9.00 uur, doen bij de 
desbetreffende inschrijftafel. 

 
Overnachten 

Ook dit jaar is het weiland van Haanstra beschikbaar gesteld 
als kampeerplaats. Vanaf donderdag 15.00 uur tot zondag 

middag 15.00 uur is het mogelijk om hiervan gebruik te 
maken. Indien je eerder wilt komen of langer wilt blijven 

dan kun je overnachten op de campings in de buurt. 
 

De beheerscommissie zal voor het gebruik van de douches 
en toiletten een bijdrage van € 5,00 per nacht per tent etc. 

(kleine maat) en € 10,- per nacht voor een grote tent (e.d.) 
van u vragen en hiervoor zullen zij bij u langs komen.  

 
Entree: Jeugd jonger dan 12 jaar € 3,00  

Alle andere toeschouwers € 6,00 

http://www.fierljeppe.nl/nfm/inschrijven/
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Limieten 

Senioren - 1e ronde (voor plaatsing tweede ronde) 14 mtr 
                2e ronde (voor plaatsing finale) 17 mtr 

Juniioren -  1e ronde (voor plaatsing tweede ronde) 13 mtr 
                2e ronde (voor plaatsing finale) 16 mtr 

Dames   -  1e ronde (voor plaatsing tweede ronde) 12 mtr 
                2e ronde (voor plaatsing finale) 14 mtr 

Jongens  - 1e ronde (voor plaatsing tweede ronde) 13 mtr 
                2e ronde (voor plaatsing finale) 15 mtr 

Veteranen -  geen 1e voorronde 
De veteranen springen mee in de senioren categorie maar 

wel in een eigen groep en zij springen hun eigen wedstrijd 
zonder finale. 

 
Er wordt 's ochtends en 's middags 3x gesprongen. 

De volgorde van plaatsing in de voorronde is ook de 
volgorde zoals er in de 2e voorronde en in de finale 

gesprongen gaat worden. 
Om de finale spannender en interessanter te maken heeft 

de NFM commissie besloten om na de 2e serie 
finalesprongen: van de geplaatste senioren de beste 8, van 

de geplaatste junioren de beste 4, van de geplaatste dames 
de beste 8 en van de geplaatste jongens de beste 4 door te 

laten gaan naar de laatste twee finalesprongen. Zij kunnen 
in de laatste twee sprongen daadwerkelijk voluit gaan.  

 
De NFM commissie kan, vanwege weersomstandigheden, de 

beslissing nemen om de wedstrijd in te korten of te 
verplaatsen naar een ander tijdstip of andere dag.  

  
De NFM commissie heeft het recht om aanpassingen in de 

wedstrijd of wedstrijdreglement aan te brengen als dit ten 
goede komt aan de wedstrijd, onverwachte omstandigheden 

of aan de prestatie van de deelnemers. 
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Koppelcup 2014 

Iedereen is Welkom! 
 
Zaterdag 30 augustus wordt er op de 

Jaarsveldse polsstokaccommodatie weer om de 
koppelcup gesprongen. Door medewerking van de Spel 

Verhuur Centrale zal deze cup de komende 2 edities de 
naam Spel Verhuur Centrale Koppelcup dragen. 

 
Voor velen zijn de spelregels al bekend maar voor diegene 

die dit nog niet weten nog even op een rijtje: 
 De koppelcup spring je als duo 

 Bij een oneven aantal in een categorie wordt er 1 trio 
gevormd. 

 Deze duo’s worden gekoppeld aan de hand van het 
puntenklassement 

 De hoogst genoteerde springt samen met de laagst 
genoteerde 

 De beste sprong van beide springers wordt bij elkaar 
opgeteld. 

 Er wordt in 5 categorieën gesprongen, jeugd, jongens, 
dames, junioren en senioren 

 Je moet je voor 25 augustus opgeven voor de 
wedstrijd! 

 Dat kan via koppelcup@polsstokjaarsveld.nl 
 Niet op komen dagen is geen optie! 

 

Wie mogen er mee doen? 

Alle springers en ljeppers die verbonden zijn aan één van de 

twee bonden (PBH en FLB), mits zij een compleet 
puntenklassement (7 afstanden) hebben. 

Als je geen compleet klassement hebt ivm een blessure of 
een andere geldige reden kan hier in overleg een 

uitzondering voor gemaakt worden. 
 

 

mailto:koppelcup@polsstokjaarsveld.nl
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Springers die door een promotie van jeugd naar grote 

schans geen volledig klassement in hun nieuwe categorie 
hebben, mogen gewoon meedoen mits zij op beide 

schansen samen 7 afstanden of meer hebben. 
 

Waarom deze wedstrijd? 

Om op een gezellige, sportieve manier gezamenlijk afscheid 
te nemen van het polsstokseizoen. 

Om op een ludiek-sportieve manier een bepaalde 
teambuilding te creëren, tussen springers. 

(de koppelcup is de enige wedstrijd waar leden van beide 
bonden samen gekoppeld in een wedstrijd springen) 

 

Wanneer is deze wedstrijd 

Zaterdag 30 augustus vanaf 13.00 uur. 

Als het NK in It Heidenskip verplaatst moet worden zal de 
koppelcup op 13 september versprongen worden (mits het 

NK jeugd niet verplaatst moet worden) 
 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd… dus geef je op! 
 

 
 

 
Winnende  

koppels  
dames 

2013 
 

 
 

 
 

Archieffoto  
Dutchhikes
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Napraatje jeugdzwemmen 
 

Op zaterdag 5 april was de aftrap van het polsstokseizoen 
voor de jeugd; het jaarlijkse zwemuitje. Alle kinderen 

verzamelden zich voor het zwembad Merwestein in 
Nieuwegein, waar we vanaf 13.30-16.00u in het water 

hebben gelegen. Tijdens het zwemmen hebben we 
geprobeerd de kinderen wat vragen te stellen, want niet 

eenvoudig bleek want de meest gestelde vraag aan ons 
was: “mag ik nu weer gaan zwemmen?”.  De vragen die we 

hebben gesteld waren de volgende: 
1. Naam 

2. Leeftijd  

3. Hoeveel jaar zit je al op polsstokspringen? 

4. Wat is je PR? 

5. Wat is je doel voor 2014? 

6. Heb je ook hobby’s naast polsstokspringen?  

7. Waarom ben je gaan polsstokspringen? 

8. Heb je verder nog iets te melden? 
 

 Bodhi van Dam; 12 jaar; 3e jaar; 8.44m; 9m, misschien 

licentie springen; Voetbal; leek me wel leuk; ?. 

 Ties Meijer; 9 jaar; 1 jaar; ?, nog geen wedstrijd 

gesprongen; net zo ver als Kenzo springen!; turnen, 

voetbal en schaatsen; ?; ?. 

 Babet Strien; 11 jaar; 2 jaar; 8.56m?; 9m halen en 

licentie springen; 10m springen; piano spelen en zingen; 

gezien bij de “open tuin” bij Didi Brokking; ?. 

 Harvey van Dam; 8 jaar; 1 jaar; 7.12m; 8m; atletiek en 

voetbal; omdat het leuk is; ?. 

 Nikki de Bruin; 10 (bijna 11) jaar; 1½ jaar; weet ik niet; 

verder dan PR springen; voetbal en vissen; ?; ?. 
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 Hanna Stigter; 8 jaar; ½ jaar; 6.03m; 7m; zwemmen; 

zus Esther en broer Jonathan deden het ook al; ?. 

 Kenzo Hielema; 9 jaar; 4e jaar; 9.47m; 13m; omdat 

papa het ook doet; ?; ?. 

 Dave de Gooijer; 10 jaar; 2e jaar; weet ik niet; PR 

verbeteren; omdat Kenzo er op zit en dat is mijn vriend 

van school; Ties wordt de beste. 

 Jacco Kamphof; 10 jaar; 3 jaar; nog geen wedstrijd 

gesprongen;  7 m springen; gitaar spelen en pappa 

helpen op de boerderij (Gerrit Kamphof, broer Margriet 

en Werner), omdat er meer familieleden springen; ?. 

 Marit Verweij; 8 jaar; 1 jaar; ik heb nog geen wedstrijd 

gesprongen; wedstrijd springen en 7m halen; turnen, 

papa helpen op de boerderij; als de schaapjes lammeren; 

ik ging in een verkeersbord klimmen en toen zeiden papa 

en mama dat ik misschien eens bij polsstokspringen 

moest gaan kijken, net als ome Aart (Aart van Eck; oud 

springer). 

 Rianne de Regt; 10 jaar, 3e jaar; 7.97m; 8.5m springen; 

korfbal; mijn broer Corné en zus Leonie doen het ook en 

ik wou het een keer uitproberen; vind polsstokspringen 

heel erg leuk! 

 Martijn Kamphof; 12 jaar; 4e jaar; 7.38m?; Pr 

verbeteren; papa helpen op de boerderij; omdat ik 

polsstokken heel leuk vind; ?. 

 Jorn Kamphof; 10 jaar, 2 jaar; 8.45m; 8.80m of 9m 

springen; ik wil eigenlijk ook karate gaan doen; waarom? 

Eh,…; is er ook appelmoes voor bij de patat? 

 Wieger van der Vaart; 9 jaar 2e jaar; misschien 

wedstrijden gaan springen; ?; mijn vriendje zit er ook 

op; papa is sponsor. 

 Luuk Zwambag; 13 jaar; 2/3 jaar; ik heb nog geen 

wedstrijden gesprongen; wedstrijd gaan springen en 

6.30m halen; ik heb geen hobby’s; ?; vond het 
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    zwemmen heel erg leuk. 

 Dennis van Galen; 13 jaar; ongeveer 4 jaar; 8.75m; 9m 

springen!; sleutelen; gewoon, omdat het leuk is; ?. 

 Arnaud den Besten; 13 jaar; 3 jaar; 9.24m?; licentie 

springen en 11m halen; ?; ik heb eerst gekeken en ben 

het toen gaan doen; ?. 

 Mark van der Horst; 9 jaar; 2 of 3 jaar; 8.88m; 9m op de 

jeugdschans springen en misschien wel een keertje 

oefenen op de grote schans; ik zit ook op gym en 

volleyballen; ik kan heel goed klimmen; ik was eigenlijk 

met een feestje van een vriendje mee en toen kwamen 

de polsstokkers ook allemaal hier zwemmen! 

 Remco de Ruyter; 10 jaar; 2 jaar; 8.30m; 9m springen; 

ik vind timmeren heel leuk; mijn vriendje springt ook en 

het is leuk; ?. 

 Irene den Besten; 11 jaar; 3 jaar; 7.65m; licentie 

springen, 15m halen, maar voor nu 9.79m halen; 

paardrijden is ook heel leuk; ik had Jaco (de Groot) zien 

springen en dat wou ik ook; ?. 

 Dennis van Jaarsveld; 12 jaar, ? jaar; 8….m?; 9m 

springen en misschien licentie halen voor de grote 

schans; volleybal en voetbal; Opa (Jan van Jaarsveld) 

deed het ook; ?. 
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 Marlinda Cluistra; 12 jaar; ongeveer 4 jaar; 8.88m?; 

licentie springen en dan 10m halen; nee; mijn broer 

(John/ Daniël?) had een feestje en toen ben ik gaan 

kijken; ?. 

 Martijn Timmerman; 10 jaar; 3 jaar; 8.96m; 9m halen 

en daarna licentiespringen en 12m springen op de grote 

schans; voetballen; leek me wel erg leuk; ?. 

 Rino Anker; 10 jaar; 2e seizoen; nog geen wedstrijd 

gesprongen; de overkant halen en mee mogen doen aan 

wedstrijden; ?, omdat Ruben (van Eijk), mijn 

schoolvriendje me had gevraagd, ?. 

 Ruben van Eijk; 9 (bijna 10) jaar; 2 jaar; 8.13m; jeugd 

NK en 10 m springen; gymmen en modelbouw; vind het 

heel leuk en mijn zus Julia en broer Lucas doen het ook; 

gaan we nu al naar huis? 

 Lotte de Bruin; 9 jaar; 2e jaar, heb nog geen wedstrijd 

gesprongen; misschien proberen wedstrijden te gaan 

springen. Paardrijden; mijn zus springt ook (Nikki). 

 Lori Strien; 11 jaar, 3e jaar, 6.64m; 7.5m springen; 

voetbal, club, zingen en saxofoon spelen, door de open 

tuin bij Brokking; ?. 
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Nadat iedereen was aangekleed hebben we boven het 

zwembad met zijn allen patat gegeten en limonade 
gedronken. Iedereen heeft weer lekker bij gekletst en nu 

nog meer zin gekregen in het polsstokspringen.  
 

Na het zwemuitje zijn er 10 jeugdwedstrijden geweest, het 
is leuk om na te kijken of er al doelen zijn bereikt.  

Inmiddels zijn er al weer vele records gesneuveld hieronder 
de records op 5 juli 2014: 

 Ties Meijer 7.99m 

 Nikki de Bruin 5.91m 

 Dave de Gooijer 8.02m 

 Martijn Kamphof 9.16m 

 Jorn Kamphof 8.78m 

 Luuk Zwambag 8.06m 

 Remco de Ruyter 8.66m 

 Irene den Besten 8.05m 

 Marlinda Cluistra 8.94m 

 Rino Anker 5.69m 

 Ruben van Eijk 9.09m 

Een aantal van deze springers hebben hun licentie gehaald: 
 Kenzo Hielema 12.25m (tevens leeftijdsrecord) 

 Rianne de Regt 9.20m op de jeugdschans en 10.41m op 

de grote schans 

 Dennis van Galen 8.78m en 10.62m 

 Arnaud den Besten 12.30m 

 Dennis van Jaarsveld 10.68m 

 Martijn Timmerman 8.39m en 10.77m 

En laten we niet vergeten dat er ook nog heel veel nieuwe 
springertjes zich hebben aangemeld bij de verenigingen. 

Iedereen heel veel succes met het halen en verscherpen van 
je doelen; van het halen van de overkant van de 

jeugdschans tot het halen van je licentie en van het 
springen van een nieuw PR tot het verbeteren van een 
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leeftijdsrecord! Vergeet niet dat het ook wel eens nodig is 

om nat te gaan om je later te kunnen verbeteren! 
 

Groetjes en succes! 
Namens organiserende vereniging: 

Polsstokclub “De Vlist” 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Groepsfoto voor het zwembad 

 
 

Nieuwe springers op de grote schans  
 

Er hebben nog meer -voormalige- jeugdspringers hun 

licentie gehaald en springen dit seizoen voor het eerst 
op de grote schans.  

We wensen Jesse van Vuuren, Rik van Schaik, Bram 

den Hartogh, Bram de Kruijf, Aron Verburg, Eimert van 
Ingen, Corné de Regt, Gerco van Oort, Arnaud den 

Besten, Timon de Haay, Iris Mulder, Leonie de Regt, 
Mariëlle Kastelein, Demi Groothedde en Judith den 

Hollander heel veel succes en veel mooie sprongen!! 
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Jeugdwedstrijden 2014  
2e competitiehelft 

 

 
 

 

Datum Plaats Aanvang Verenigingen 

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

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 – Jaarsveld -
Polsbroekerdam   

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 
 

Speciale wedstrijden 
 

Za 30 aug Jaarsveld 13.00 uur 
Opgeven zie pagina 
17 van deze 

Polshoogte 

Za 6 sept Zegveld 13.00 uur 
Jeugd NK – springers 

worden uitgenodigd 
 

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


