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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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 Informatie over de Polsstokbond Holland          tel 0348-553006 

Secretariaat 
secretariaat@pbholland.com   
Monta Rosa 12 - 3417 GN Montfoort 

Bankrekening NL04 RABO 0307104990 t.n.v. Polsstokbond Holland  

Websites www.pbholland.com            www.zelffierljeppen.nl 

Bestuur Polsstokbond Holland 
Voorzitter Jan Kooijman 0348-553006 

Secretaris  Cees van Ee 06-20957652 

Penningmeester, jeugd  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 Henry Helmes 06-12235709 

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 

Website 
Beheerder André Faaij 06-44906856 

Promotie Commissie  

Contactpersoon  Rian Baas 06-27287965 

Democommissie 
Contactpersoon  
Demo’s op wedstrijdschansen 

Leo Roskam 0348-551572 

Contactpersoon springers 
Demo’s op locatie 

Corné Lekkerkerker 
Hans van Eijk 

06-51004329 
06-53400665 

Sponsorcommissie 
Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Hans van Eijk 06-53400665 

Springersraad  

Voorzitter Arno Baas 06-17775019 

Secretaris Laurens Lekkerkerker 06-53570350 

Leden, Erwin Timmerarends - Annemarie van Schaik - Bente Meijerink 

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 
Lid - Penningmeester Jan Kooijman 0348-553006 

Lid - PR Douwe Boersma 06-52618617 

Lid Henry Helmes 06-12235709 

Redactie Polshoogte 
Opmaak Arja Helmes 06-19458012 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

mailto:secretariaat@pbholland.com
http://www.pbholland.com/
http://www.zelffierljeppen.nl/
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Vrienden van het Polsstokverspringen 
Contactpersoon  Janny Schoenmaker 06-28156974 

 

Wedstrijdsecretariaat / Kleding / Ledenadministratie 
Wedstrijdsecretaris  Christa Faaij 06-44876713 

WOC leden, Gerard Backx - Arja Helmes 

Opgeven en afmelden van wedstrijden 
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

Uitgifte tenues / Jeppie shirts 
polsstokkleding@pbholland.com 

Christa Faaij / Jeannette van Schaik 

Ledenadministratie 
Hanneke van der 
Kroef 

0348-433379   
06-20512508 

Doorgeven van wijzigingen: 
Bij de ledenadministratie van je eigen vereniging 

voor vrienden etc ledenadministratie@pbholland.com 

 
 

Van de redactie 
 

Precies 10 jaar geleden werd voor de eerste keer een 

Polshoogte uitgebracht in een gekleurd jasje in de nieuwe 
kleuren van de Polsstokbond Holland. Nu hebben we voor het 

eerst een volledig gekleurde versie. Wat zal de komende 10 
jaar brengen, goed dat we niet alles weten.. 
 

Wat we wel weten is dat al heel snel het nieuwe polsstok 
seizoen weer van start gaat. Bij alle verenigingen wordt druk 

getraind en de polsstokverspringers hebben er weer zin in.  
Het zal flink druk worden op de schansen, maar dat maakt het 

ook wel heel gezellig. Het polsstokverspringen groeit nog 
steeds, op dit moment hebben we zelfs meer springers op de 

grote schans als in Friesland. Het zou mooi zijn als we dit ook 
terug gaan zien tijdens de Tweekamp en de onderlinge 

wedstrijden. Als de springers aan elkaar gewaagd zijn, dan 
wordt het niveau alleen maar hoger, dat is leuk voor de 
springers, maar het maakt de wedstrijden ook aantrekkelijk 

voor de toeschouwers. 
 

Wij zien het nieuwe seizoen in ieder geval zonnig tegemoet, 

laat het maar beginnen… 
 

De Polshoogte redactie. 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
mailto:polsstokkleding@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
mailto:ledenadministratie@pbholland.com
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Van de bestuurstafel 
 

Het seizoen 2015 staat te beginnen. We kijken 
met z’n allen vast weer reikhalzend uit naar 

zaterdag 16 mei. Het jaar 2015 wordt om een aantal 
redenen een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin het 

nieuwe beleidsplan “De Veilige Landing” van kracht is 
geworden. Het beleidsplan waarmee het accent is verlegd 

van “groei” naar “kwaliteit”. Het beleidsplan is in de onlangs 

gehouden Algemene Ledenvergadering vastgesteld en kan 
door hen die het hebben gemist op onze site worden 

geraadpleegd. Bij de vaststelling is aangedrongen op meer 
aandacht en focus op de jeugd en dat is door ons bestuur 

toegezegd. In nauwe samenspraak met de jeugdcommissie 
zal hieraan invulling worden gegeven.  

 
De Algemene Ledenvergadering in maart jl. was de laatste 

in deze vorm. Met de vaststelling van het nieuwe 
sturingsmodel “PBH als Samenwerkingsverband” zijn niet 

langer alle springers (en anderen) lid van de PBH, maar zijn 
het de verenigingen die lid zijn. Een ieder wordt dan vanuit 

zijn of haar vereniging vertegenwoordigd in de Algemene 
Ledenvergadering (het Algemeen Bestuur) van de PBH. Wie 

dat zijn is elders in deze Polshoogte te vinden. Ook zullen de 

TC, de Jeugdcommissie, de WOC en de Springersraad een 
positie in het AB gaan innemen. De verwachting van dit 

alles is dat de lijnen korter worden en daarmee de 
besluitvorming slagvaardig en de saamhorigheid groot.  

 
Er moet door deze aanpassing nog wel veel werk worden 

verzet. Er zal een werkgroep moeten bezien op welke 
punten onze statuten moeten worden aangepast. Er moeten 

voor alle commissies taakomschrijvingen en bevoegdheden 
worden gemaakt en beschreven (en worden vastgesteld). In 

een aantal commissies zijn nog vacatures die op invulling 
wachten. O.a. de sponsor- en promotiecommissie kan nog 

wel wat extra handjes (en hoofdjes) gebruiken. Ook de 
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democommissie is tijdelijk ingevuld en hiervoor wordt 
gewerkt aan een structurele invulling. Kortom, er zal de 

komende periode vast een beroep op jullie kunnen worden 
gedaan om op enigerlei wijze een helpende hand toe te 

steken. Wij vertrouwen erop dat we dit jaar in eendrachtige 
samenwerking de structuur kunnen invullen en optimaal 

kunnen laten functioneren. Wij zijn er van overtuigd dat 
daarmee het plezier dat we allen, als sporter, als vrijwilliger 

of als belangstellende, aan het polsstokverspringen beleven 
nog meer toe neemt.  

 
DE FLB en de PBH zijn voornemens om na dit jaar met een 

zelfde wedstrijdreglement te gaan werken. Het door ons 
gehanteerde reglement is daarbij het vertrekpunt. Onder 

auspiciën van de NFB wordt ons reglement op een enkel 
onderdeel mogelijk aangepast opdat het ook door de FLB 

kan worden gebruikt. Zaken die wij willen opnemen (of 

opgenomen willen houden) en de Friezen niet zullen we in 
een huishoudelijk reglement vastleggen. In het nieuwe 

algemeen geldend NFB-wedstrijdreglement staan dus alleen 
zaken waarin we ons allen kunnen vinden. Een eerste 

verkenning leert overigens dat de verschillen tussen beide 
bonden op dit punt gering zijn. Ook in dit traject kunnen we 

wat extra hulp goed gebruiken. Wil je hierbij meedenken en 
meepraten? Meld je dan aan bij onze secretaris.  

 
Er is een formulier in de maak om gedurende het gehele 

jaar voorstellen tot wijzigingen bij het bestuur in te dienen. 
We zullen dus niet langer na elk seizoen een 

“besluitvormingsroute” optuigen, maar de ingediende 
voorstellen, zo spoedig mogelijk na indiening, behandelen 

en afdoen. Ook staan er dit jaar staan een facelift van onze 

website en een nieuwe wijze van uitgeven van de 
Polshoogte op de rol. De actielijst van het HB kent buiten de 

genoemde zaken nog voldoende punten om in 2015 niet 
rustig achter over te kunnen leunen. Wij werken er graag 

aan en houden jullie op de hoogte.  



 - 6 - 

Wij wensen ieder veel plezier bij alle activiteiten en 
werkzaamheden en kijken uit naar alle sportieve 

hoogtepunten die zich vast ook dit jaar weer zullen aandien.  
 

Jan Kooijman, voorzitter 

 
 Leden Algemene Ledenvergadering  

 

naam functie e mail telefoon 

Jan Kooijman voorzitter HB jankman@ziggo.nl   0348-553006 

Cees van Ee Secretaris HB secretariaat@ 

pbholland.com    

06-20957652 

Bertjan van 
Vliet 

penningmeester 
HB 

bertjanvanvliet@ 
hotmail.com  

06-13044805 

Koos van 
Amerongen 

Lid HB  Koos.van.amerongen@ 
pbholland.com 

06-23728108 

Hans van Eijk Lid HB hansvaneijk69@zonnet.nl   06-53400665 

Corné 
Lekkerkerker 

Lid HB corne-lekkerkerker@ 
hotmail.com 

06-51004329 

Anja Baas Polsbroekerdam anjabaas@live.nl   06-58868213 

Hugo van 

Amerongen 

Polsbroekerdam vanamerongen.hugo@ 

gmail.com  

06-54282845 

Teus 

Eikelenboom  

Jaarsveld boomeikel@live.nl   06-24426229 

Bastiaan de 
Bruijn 

Jaarsveld bastiaan.de.bruijn@ 
polsstokjaarsveld.nl  

06-38334623 

Ronald 
Timmerman 

Linschoten ronaldtimmerman@ 
planet.nl  

06-22933006 

Kenneth 
Broos 

Linschoten kenney14@hotmail.com  
  

06-44165844 

Vacature Vlist   

Vacature Vlist  telefoon 

Floris van 
Elzakker 

Zegveld/ 
St. Vecht 

floris_drac@hotmail.com  06-20926705 

Vacature Zegveld   

Henry Helmes  Technische 
Commissie - TC 

henry.helmes@ 
pbholland.com     

06-12235709 

Annemarie 
van Schaik 

Springersraad annemarievschaik@ 
hotmail.com  

06-43245067 

Christa Faaij Wedstrijd Opzet 

Commissie -WOC 

christa.faaij@ 

pbholland.com 

06-44876713  

 

vacature Jeugdcommissie   

Van enkele geledingen nog geen opgave ontvangen.  

mailto:jankman@ziggo.nl
mailto:secretariaat@pbholland.com
mailto:secretariaat@pbholland.com
mailto:bertjanvanvliet@hotmail.com
mailto:bertjanvanvliet@hotmail.com
mailto:Koos.van.amerongen@%20pbholland.com
mailto:Koos.van.amerongen@%20pbholland.com
mailto:hansvaneijk69@zonnet.nl
mailto:corne-lekkerkerker@hotmail.com
mailto:corne-lekkerkerker@hotmail.com
mailto:anjabaas@live.nl
mailto:vanamerongen.hugo@%20gmail.com
mailto:vanamerongen.hugo@%20gmail.com
mailto:boomeikel@live.nl
mailto:bastiaan.de.bruijn@%20polsstokjaarsveld.nl
mailto:bastiaan.de.bruijn@%20polsstokjaarsveld.nl
mailto:ronaldtimmerman@planet.nl
mailto:ronaldtimmerman@planet.nl
mailto:kenney14@hotmail.com
mailto:floris_drac@hotmail.com
mailto:henry.helmes@%0Bpbholland.com
mailto:henry.helmes@%0Bpbholland.com
mailto:annemarievschaik@hotmail.com
mailto:annemarievschaik@hotmail.com
mailto:christa.faaij@%0Bpbholland.com
mailto:christa.faaij@%0Bpbholland.com
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Sturingsmodel ‘PBH als Samenwerkingsverband’ 
 

 



 

 

     
 
 
 
 
 

    
 

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” 

 Rabobank 

 

mailto:info@gtlekkerkerker.nl
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Geboortebericht 
 

De polsstokfamilie is weer uitgebreid  
 

We ontvingen een geboortekaartje van de geboorte van 
Emma, dochter van Rick en Mirjam Boer 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie veel geluk met 

jullie dochter!
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Talent van het jaar 
 

Hoi lieve fierljeppers,  
Ik ben Joriene Baas en ik ben gevraagd om een 

stukje te schrijven voor de polshoogte. Omdat ik in het 
seizoen 2014 goed gesprongen had was ik dit jaar voor de 

derde keer genomineerd om talent van het jaar te worden. 
 

Mijn tegenkandidaten waren Judith den Hollander en Chris 
Anker, beide hebben ze heel goed gesprongen dus was de 

uitslag spannend.  
Judith sprong haar eerste wedstrijd jaar en meteen een pr 

van 14.19 meter waarmee ze ook de finale haalde op het 

NFM. Dit is natuurlijk super goed. Chris Anker heeft in 2014 
wél 4 keer een pr gesprongen en zijn verste afstand is nu 

15.13 meter, daarmee is hij de verste 12-jarige springer 
ooit. 

 
Zelf heb ik dit jaar 3 pr’s gesprongen en met uiteindelijk 

15.09 heb ik het leeftijdsrecord voor meisjes van 13 jaar op 
mijn naam staan.    

 
Het hoogtepunt van mijn 

afgelopen seizoen is de wedstrijd 
dat ik mijn pr sprong en 

daarmee mijn 1e dagtitel, de 
Nowa Computers bokaal, 

gewonnen had. In het 

klassement ben ik 4e geworden 
en mocht ik meedoen aan 

wedstrijden als het Tweekamp 
en het Nederlands 

kampioenschap, waar ik 6e 
werd. Na 3 keer genomineerd te 

zijn was het een eer voor mij om 
de prijs Talent van het jaar mee 

naar huis te mogen nemen.  
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Volgend jaar zou ik weer het leeftijdsrecord van 14-jarige 
meisjes willen verbreken, dat staat nu op 15.92 gesprongen 

door Lisanne Hulder. Verder hoop ik al mijn afstanden in het 
klassement boven de 14.50 neer te zetten. Ik hoop dat het 

weer een gezellig, sportief seizoen gaat worden, ik heb er in 
ieder geval super veel zin in en wens iedereen heel veel 

succes dit jaar! 

 
Liefs Joriene 

 
 

 
Nieuws van de TC  

 
Beste polsstokkers, 
Wij als TC zijn verheugd dat we een aantal 

‘nieuwe’ wedstrijdleiders kunnen begroeten, en wensen ze 
heel veel succes en wijsheid toe bij het uitoefenen van hun 

‘vrijwilligerswerk’. 
De nieuwe wedstrijdleiders zijn: Sebastiaan van Oort, Florus 

de With en Remon Helmes. 
Uiteraard wil ik natuurlijk ook alle oud gedienden heel veel 

succes en wijsheid toewensen bij het uitvoeren van hun 
taak.  

De aanwinst van de 3 enthousiastelingen nieuwelingen 
betekent allerminst dat de TC vol zit, mocht je dus 

geïnteresseerd zijn in een functie binnen de TC, laat mij het 
dan even weten. 

 

Ook zal dit seizoen in het kader staan van het wennen aan 
de veranderde ‘bestuursvorm’. Dit houdt in dat de TC 

(technische commissie) en de WOC (wedstrijd 
opzetcommissie), als twee zelfstandige commissies verder 

gaan. Concreet betekent dit dat de TC de wedstrijdleiders 
gaat aansturen en verantwoordelijk is voor een goed 

verloop van de wedstrijden en dat de WOC verantwoordelijk 
is voor de indeling van de springers op de schansen. 
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Deze veranderde opzet kan vragen oproepen, en daarom 
vragen we begrip aan alle betrokkenen voor het geval er 

mogelijk iets niet geheel duidelijk is.   
 

Tenslotte, wens ik namens het dagelijks bestuur van de 
technische commissie, en alle wedstrijdleiders alle springers 

heel veel succes toe in het nieuwe polsstok seizoen. 
Met vriendelijke sportgroet …   

 
Henry Helmes 

Voorzitter TC 
 

 

 
Wedstrijdleiders 2015 

 
Het overzicht van de wedstrijdleiders voor de wedstrijden 

van het komende seizoen wordt op de website geplaatst.  

Henry Helmes        06-12235709 

Annie van de Geer 06-40441009 

Gerard Backx  06-30143464 

Erwin van Duin 06-45982456 

Gerwin van Vliet 06-29520183 

Gelieny vd Pauw 06-12465842 

Brenda Knijff     06-12192325 

Krista van Midden 06-54314247 

Marjan Duurkoop 06-14004496 

Aart de With 06-13053455 

Ad Knijff 06-53122608 

Piet Nap               06-30806805 

Remon Helmes          06-11888507 

Sebastiaan van Oort 06-34202310 

Florus de With 06-44696999 
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Reglementswijziging 
 

Onderstaande reglementswijziging is besloten tijdens de 
ALV van het NFB en behandeld/medegedeeld tijdens de ALV 

van de PBH.  
 

De rode tekst is de wijziging in het wedstrijdreglement van 
de PBH. Het wedstrijdreglement van het NFB (waar het NK 

en de Tweekamp onder vallen) wordt ook aangepast. 
 

Artikel 37 Nederlands Kampioenschap 
 

5. Bij het NK, komen in totaal de volgende aantallen 

deelnemers aan de start: 
- 16 Dames (opgesplitst in 2 wedstrijdgroepen van 8) 

- 8 Jongens 
- 8 Junioren  

- 16 Senioren (opgesplitst in 2 wedstrijdgroepen van 8) 
 

 
10. Bij het NK zijn er de volgende aantallen finalisten: 

5 Dames, 3 Jongens, 3 Junioren en 5 Senioren 
 

Artikel 38 Tweekamp 
 

5. Bij de TK, komen in totaal de volgende aantallen 
deelnemers aan de start: 

 - 16 Dames (opgesplitst in 2 wedstrijdgroepen van 8)   

- 8 Jongens  
- 8 Junioren  

- 16 Senioren (opgesplitst in 2 wedstrijdgroepen van 8) 
 

We zien dat er steeds meer dames springen en willen dat 
ook in de topwedstrijden en finales terug laten komen. 

Daarom is besloten om meer dames toe te laten. Als gevolg 
waarvan er dan wel minder junioren springen. 
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 Schansindeling en springvolgorde 2015 
 

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 / Junioren A 
B-schans Mix B / Jongens B / Jongens A   

C-schans Jongens D / Jongens C / Dames B 

 
 

 

Promotie-degradatie 
 

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

 

 30 mei - 13 juni - 27 juni - 18 juli - 15 augustus 
 

 

 

Licentiespringen 
 

Het licentiespringen is in de week voor de promotie en 
degradatie en zal bij voorkeur gesprongen op 

donderdagavond, voor het licentiespringen geeft de trainer 
een springer op aan de wedstrijd opzet commissie via 

woc@pbholland.com 
 

Het eerste licentie moment is op woensdag 13 mei in 

Linschoten, daarna op de donderdagen 28 mei in Jaarsveld, 
11 juni in Vlist, 25 juni in Jaarsveld, 16 juli in 

Polsbroekerdam en 13 augustus in Zegveld 

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

 
 

Nr Naam Klasse Schans 

88 Arno Baas Senioren A A 

107 Bram van de Berg Senioren A A 

69 Bastiaan de Bruijn Senioren A A 

52 Floris van Elzakker Senioren A A 

63 Jan-Willem de Groot Senioren A A 

43 Werner Kamphof Senioren A A 

15 Pieter Verweij Senioren A A 

60 Gerwin van Vliet Senioren A A 

94 Christiaan de With Senioren A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

86 Rian Baas Senioren Topklasse A 

16 Maik Backx Senioren Topklasse A 

24 Erik Bos Senioren Topklasse A 

42 Jaco de Groot Senioren Topklasse A 

11 Theo van Kooten Senioren Topklasse A 

93 Laurens Lekkerkerker Senioren Topklasse A 

122 Thomas van Midden Senioren Topklasse A 

56 Matthijs van Rooijen Senioren Topklasse A 

49 Sander van Vliet Senioren Topklasse A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

65 Chris Anker Jongens Topklasse B 

168 Daniel Cluistra Jongens Topklasse B 

166 Lucas van Eijk Jongens Topklasse B 

126 Gerwin Kastelein Jongens Topklasse B 

161 Djazy Koenders Jongens Topklasse B 

17 Reinier Overbeek Jongens Topklasse B 

22 Jelle Timmerman Jongens Topklasse B 

163 Matthieu van Vuuren Jongens Topklasse B 

165 Davy de Wit Jongens Topklasse B 



 - 15 - 

Nr Naam Klasse Schans 

132 Ronald van Bemmel Junioren Topklasse B 

25 Robert Benschop Junioren Topklasse B 

150 Nees de Bruijn Junioren Topklasse B 

155 Ricardo Faaij Junioren Topklasse B 

30 Pim Hoogendoorn Junioren Topklasse B 

66 Paul van Meijeren Junioren Topklasse B 

57 Arjan Mulder Junioren Topklasse B 

120 Martijn Rietveld Junioren Topklasse B 

123 Erwin Timmerarends Junioren Topklasse B 
 

 Naam Klasse Schans 

87 Kathy Baars Dames A C 

70 Gerianne Boer Dames A C 

151 Eline Duurkoop Dames A C 

118 Julia van Eijk Dames A C 

167 Demi Groothedde Dames A C 

106 Judith den Hollander Dames A C 

45 Marielle Kastelein Dames A C 

101 Britt Ottingh Dames A C 

105 Femke van Schaik Dames A C 

76 Esther Stigter Dames A C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

31 Brenda Baars Dames Topklasse C 

188 Joriene Baas Dames Topklasse C 

147 Kimberly Engelhard Dames Topklasse C 

20 Carina den Hartogh Dames Topklasse C 

44 Wendy Helmes Dames Topklasse C 

26 Fabiënne Overbeek Dames Topklasse C 

35 Dymphie van Rooijen Dames Topklasse C 

81 Jessica Snoek Dames Topklasse C 

130 Doriene de Wit Dames Topklasse C 

10 Liesbeth de With Dames Topklasse C 



 

 
 
 

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 
 

www.dewitcomputers.nl 
 

Benschopperstraat 18  IJsselstein  

 Tel. 030-6573841 

* Eenmalig, tegen inlevering van deze 
bon op een product naar keuze.  
Alleen geldig bij Welkoop IJsselstein.  
Geldig t/m 31 december 2015. 

http://www.bijvoetverf.nl/
http://www.dewitcomputers.nl/
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Schansindeling 2e Klasse 
Namen op alfabetische volgorde 

 

 

Nr Naam Klasse Schans 

135 Danny Baas Mixklasse A A 

116 Geert Brokking Mixklasse A A 

34 Hans van Eijk Mixklasse A A 

134 Jaco de Hoop Mixklasse A A 

172 Geert van Ingen Mixklasse A A 

153 Wessel Klok Mixklasse A A 

159 Arie van de Knaap Mixklasse A A 

99 Teus Korevaar Mixklasse A A 

61 Jordin Maton Mixklasse A A 

96 Matthijs Oosterom Mixklasse A A 

144 Maarten Slob Mixklasse A A 

104 Martijn van Schaik Mixklasse A A 

89 Freek Strien Mixklasse A A 

46 Jos van der Vlist Mixklasse A A 

90 Arie Jan van der Vlist Mixklasse A A 

83 Gijsbert de With Mixklasse A A 
 

 

Nr Naam Klasse Schans 

117 Remco Benschop Junioren A A 

124 Jake van Dam Junioren A A 

115 Kevin de Jong Junioren A A 

111 Niels van der Kroef Junioren A A 

171 Reinier Rietveld Junioren A A 

129 Gerben van Schaik Junioren A A 

157 Rick Stigter Junioren A A 

170 Tom Vendrig Junioren A A 

143 Auke de Wit Junioren A A 
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Nr Naam Klasse Schans 

53 Richard van Bemmel Mixklasse B  B 

78 Jelle Boer Mixklasse B  B 

67 Rick Boer Mixklasse B  B 

125 Casper Boom Mixklasse B  B 

142 Johannes Brokking Mixklasse B  B 

19 Corné Lekkerkerker Mixklasse B  B 

27 Wander Postma Mixklasse B  B 

102 Bas Spelt Mixklasse B  B 

23 Andy de Wit Mixklasse B  B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

186 Lennart Baas Jongens B B 

152 Arnaud den Besten Jongens B B 

110 Timon de Haay Jongens B B 

40 Kenzo Hielema Jongens B B 

29 Twan Kastelein Jongens B B 

39 Gijs de Kruijf Jongens A B 

173 Gerco van Oort Jongens B B 
 

 

Nr Naam Klasse Schans 

84 Bo van Dijk Jongens A B 

48 Wijnan van Ingen Jongens A B 

79 Bas van Leeuwen Jongens A B 

138 Scott Ottingh Jongens A B 

169 Corné de Regt Jongens A B 

109 Marcel Tukker Jongens A B 

47 Mathijs Versloot Jongens A B 
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Nr Naam Klasse Schans 

133 Ruben van Eijk Jongens D C 

12 Dennis van Galen Jongens D C 

92 Guus Hoogland Jongens D C 

59 Jorn Kamphof Jongens D C 

62 Remco de Ruijter Jongens D C 

108 Martijn Timmerman Jongens D C 

13 Jesse van Vuuren Jongens D C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

137 Bram den Hartogh Jongens C C 

38 Eimert van Ingen Jongens C C 

50 Dennis van Jaarsveld Jongens C C 

141 Martijn Kamphof Jongens C C 

162 Jonathan Stigter Jongens C C 

178 Aron Verburg Jongens C C 

174 Jelle Vianen Jongens C C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

71 Marlinda Cluistra Dames B C 

74 Amanda van de Geer Dames B C 

148 Annelie Lekkerkerker Dames B C 

58 Babet Luykx Dames B C 

140 Sterre Meijerink Dames B C 

164 Bente Meijerink Dames B C 

103 Iris Mulder Dames B C 

41 Leonie de Regt Dames B C 

82 Rianne de Regt Dames B C 

128 Tessa van Schaik Dames B C 

145 Annemarie van Schaik Dames B C 

127 Dorine van der Stok Dames B C 

139 Sofie Strien Dames B C 
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Dit seizoen is er weer een Junioren A klasse bij de 2e klasse 
wedstrijden. Dit komt omdat er heel veel jongens zijn 

overgegaan naar de Junioren.  

 - 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. 

 
 

Aan- en afmelden voor de wedstrijden 
 

Aan- en afmelden moet uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd 

worden gedaan, i.v.m. het maken van de wedstrijd 
programma’s. Bij uitzondering is dit nog mogelijk tot 8 uur 

voor de wedstrijd, dan kan het computer programma 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. De lijst in deze Polshoogte is zo volledig 
mogelijk, maar het kan 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, Arja Helmes en Christa Faaij 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com


JUBILEUMWEDSTRIJD
KAMPIOENSCHAP VAN DE LOPIKERWAARD

1975-2015

Tijdens het Kampioenschap van de Lopikerwaard op 6 
juni word het 40 jarig jubileum van de vereniging 
gevierd. Tevens nodigen wij de ouderen uit de 
omgeving uit om als ‘’uitje’’ deze wedstrijd te bezoeken.
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Nieuws van de Sponsorcommissie 
 

Het heeft al op de website gestaan, vanaf dit seizoen wordt 
er gesprongen om De Samenwerking Klassement i.p.v. het 

NEXT Vastgoedklassement. De komende drie jaar gaat De 
Samenwerking dit sponsoren. Verder is De Samenwerking 

ook terug te zien met een bord op de polsstokwagen, met 
een reclamedoek bij de belangrijkste wedstrijden, een 

advertentie in deze Polshoogte en de wedstrijdkalenders en 

flyers. NEXT Vastgoed stopt niet als sponsor, op de hoeken 
van het zandbed komen twee NEXT Vastgoed dropflags te 

staan, zodat de springers goed kunnen zien uit welke hoek 
de wind waait. 

Ook is er een contract opgemaakt met de Rabobank 
Utrechtse Waarden. De ondertekening hiervan is zeer 

binnenkort. Er komen reclameborden van de Rabobank op 
de polsstokwagen en een advertentie in de Polshoogte. 
 

Een paar adverteerders zijn gestopt, maar er zijn weer 
nieuwe adverteerders gevonden: Autoservice de Kemp, 

Welkoop IJsselstein, Crêperie en Midgetgolf Midden Op ’t 
Landt en Bike Totaal IJsselstein. Al deze adverteerders, 

sommigen al 10 jaar!!, maken het mogelijk om de 

Polshoogte in deze vorm uit te brengen. 
 

Een aantal bedrijven hebben een reclamebord op de 

polsstokwagen, ook staan een aantal logo’s (banners) op 
onze website, klik deze eens aan om te zien of deze 

bedrijven iets voor u/jou zou kunnen betekenen. 
 

We willen hierbij nog een keer benadrukken hoe belangrijk 

al deze sponsoren zijn voor het polsstokverspringen. Van 
het sponsorgeld wat binnenkomt zijn de laatste jaren 

stokken, de polsstokbus en het meetsysteem aangeschaft 
en blijft de sport voor de springers betaalbaar.   
 

Arja Helmes, sponsorcommissie 



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/uw

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen, iemand terugbetalen,

een reisverzekering afsluiten en zelfs uw pas blokkeren als die gestolen is. 

De Rabo Bankieren App

Waar en
wanneer
u dat wilt.

Uw bankzaken
regelen

via de app.
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Winnaar Willem Brouwer Plateau 
 

Hoi, ik ben Gerco van Oort, 14 jaar 
en woont in Lopik. 

Zit in de 2e klas van het VMBO op 
de Driestar in Gouda. 

Leren is niet mijn hobby. Dat is: 
varen, sleutelen en polsstok 

verspringen. Sinds 2010 zit ik op 

polsstokverspringen. Verschillende 
van mijn broers hebben 

gesprongen. Maar dat was bij de 
meeste niet van lange duur, alleen 

Sebastiaan heeft gesprongen van 
1999 tot en met 2010. 

 
Samen met mijn zusje Danielle train ik bij de vereniging 

Polsbroekerdam. Mijn trainers zijn Wilco van Amerongen en 
Sander van Vliet.  

In 2012 en 2013 mocht ik meespringen met het jeugd N.K. 
Ik won geen prijs , maar vond het wel heel leuk om mee te 

doen. 
Toen ik in 2014 licentie 

sprong, mocht ik naar de 

grote schans. 
                  

Ik sprong 10 keer een 
nieuw PR, en daardoor 

won ik het Willem 
Brouwer plateau. 

Mijn p.r. is nu 12.38 m. 
maar die hoop ik in het 

nieuwe seizoen snel te 
verbeteren. 

 
Ik wens iedereen een 

leuk en sportief seizoen!! 
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Polshoogte nieuwe stijl 
 

Omdat er tegenwoordig veel meer andere media 
beschikbaar is om leden etc te bereiken is er besloten om 

vanaf 2015 nog één ‘papieren’ Polshoogte uit te brengen. 
Deze Polshoogte is zoals men nu kan zien in kleur gedrukt 

en staat vol met allerlei gegevens, zodat dit bewaarnummer 
tijdens het seizoen als naslagwerk gebruikt kan worden. 

Deze Polshoogte is daarom ook in een groter aantal gedrukt, 
zodat het ook verspreid kan worden aan nieuwe leden, 

vrienden etc. 
 

De rest van het jaar worden de leden, springers en vrienden 

geïnformeerd via de website, facebook en via een 
nieuwsbrief, die vanuit het bestuur zal worden verspreid. 

 
Er zal meer via de e-mail worden gecommuniceerd.  

Als uw/je e-mail adres nog niet bij ons bekend is, of is 
gewijzigd, dan hebben we hierbij het verzoek om dit door  

te geven aan de ledenadministratie 
ledenadministratie@pbholland.com   

 
 

Mocht je twijfelen of we het juiste  
e-mail adres hebben, geef het dan 

toch door, dan wordt het even 
gecontroleerd. Het is voldoende om 

vanuit je mailadres een mailtje te 

sturen en daarbij alleen je naam te 
vermelden. 

 
Bij voorbaat dank voor uw/je 

medewerking, 
 

de redactie 

mailto:ledenadministratie@pbholland.com
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Overzicht commentatoren 
 

Datum Tijd Plaats Wedstrijd Naam 

za 16 mei   14:30 Linschoten  Van Vliet Caravans Cup  Eelco 

wo 20 mei   19:00 Linschoten  Kampioenschap van Linschoten  Jens 

za 23 mei   18:30 Vlist  Vlister Bokaal  Wim 

wo 27 mei   19:00 Jaarsveld  1e klasse  Jens 

za 30 mei   14:30 Jaarsveld  Kampioenschap van Jaarsveld  Wim 

wo 03 jun   19:00 Polsbr’dam  Uw Groene Vakwinkel Bokaal  Herman 

za 06 jun   14:30 Polsbr’dam  Kampioenschap vd Lopikerwaard  Eelco 

wo 10 jun   19:00 Vlist  1e klasse  Herman 

vr 12 jun   19:00 Vlist  1e klasse Wim 

wo 17 jun   19:00 Linschoten  Zwarte Bokaal  Eelco 

za 20 jun   14:30 Linschoten  Instal.bedr. Van der Vaart Bokaal  Herman 

wo 24 jun   19:00 Jaarsveld  Nowa Computers Bokaal  Wim / Danny 

za 27 jun   15:00 Jaarsveld  GPI Bokaal  Eelco 

wo 01 jul   19:00 Zegveld 1e klasse  Wim 

za 04 jul   14:00 Burgum  Tweekamp Holland - Friesland  Wim 

wo 08 jul   19:00 Linschoten  VKP Beveiligingstechniek Trofee  Herman 

vr 10 jul   19:00 Zegveld Kampioenschap van Zegveld  Eelco 

za 11 jul   18:30 Zegveld Nationale competitie  Herman 

wo 15 jul   19:00 Polsbr’dam  De Zuivelmakers Bokaal  Danny 

za 18 jul   14:00 Polsbr’dam  Polsstokdag & JEVA Bokaal  Herman 

wo 29 jul   19:00 Vlist  Rabobank Krimpenerwaard Bokaal  Jens 

vr 31 jul   19:00 Linschoten  Veehandel Spruit Bokaal  Wim 

wo 05 aug   19:00 Jaarsveld  Eikelenboom Bokaal  Eelco 

za 08 aug   14:30 Jaarsveld Hollands Kampioenschap Eelco 

wo 12 aug   19:00 Zegveld 1e klasse  Danny 

za 15 aug   14:30 Zegveld BoerBert Bokaal  Wim 

wo 19 aug   19:00 Vlist  1e klasse  Eelco 

za 22 aug   14:00 Vlist  Nederlands kampioenschap  Wim 

za 29 aug   18:00 Polsbr’dam  Nationale competitie  Herman 

za 05 sep   13:00 Grijpskerk  Jeugd NK Jessica 

za 12 sep   13:00 Jaarsveld  Spel Verhuur Centrale Koppelcup  Eelco/Herman 

 

Commentatoren: Eelco Tigchelaar , Jens Vlasveld, Wim 
Roskam, Herman Stigter, Danny Baars, Jessica Snoek 

http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150516A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150520A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150523A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150527A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150530A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150603A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150606A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150610A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150617A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150620A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150624A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150627A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150701A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Burgum
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150704A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150708A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150710A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150711A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150715A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150718A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150729A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150731A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150805A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150812A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150815A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150819A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150822A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150829A
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Grijpskerk
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150905I
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?bestand=includes/wedstrijddetails.inc&wedstrijd=W20150912A
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 DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 
Hallo, 

Ik heb de doorgeschoven pen van Tom Vendrig gekregen en 
daarom zal ik iets over mezelf vertellen.  

Ik ben Robert Benschop, 17 jaar en woon in Snelrewaard. Ik 
train bij de polsstokvereniging in Linschoten.  
 

 

Ik heb 2 broers en 2 zussen, 

beide broers, Remco en Bart, 
springen ook in Linschoten. 

Verder zijn er nog een paar 
neven (met allemaal 

Timmerarends als achternaam) 
die bij de Linschotense 

vereniging horen. 
 

 Mijn eerste wedstrijd sprong  

ik in 2007, met als verste 
afstand in die wedstrijd 5.59m.  
 

Afgelopen seizoen was tot nu 
toe qua cijfers het beste jaar,  

ik won het klassement, werd 
Hollands Kampioen in de 

Jongenscategorie en ontving 

10 dagtitels.  
Foto Dutchhikes 
 

Aankomend seizoen zal ik voor het eerst springen in de 
Juniorencategorie, met als doel het Hollands Kampioenschap 

meespringen. Afgelopen seizoen heb ik een pr gesprongen 
van 16.83m, aankomend seizoen hoop ik voor het eerst 

over de 18 meter te springen. 
 

Ik wil de doorgeschoven pen geven aan Mathijs Versloot. 
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Gegevens PBH verenigingen 

 
Jaarsveld: 

www.polsstokjaarsveld.nl 

Voorzitter: Bert Koetsier; 0182-610925 /  

06-30501202 bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nl 

Secretaris: Didy Brokking 0348-550180 

didy.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: Erwin Timmerarends; 06-27551531 

penningmeester@polsstokclublinschoten.nl 

Leden: Gerwin van Vliet, Werner Kamphof, Kenneth Broos 

(trainingen), vacant 

 

Vlist:  

www.pcvlist.nl 

Voorzitter: Gerard Backx; 06-30143464 

gerard@pcvlist.nl 

Secretaris / trainingen: Carla Bos;  

06-53585342 (graag na 17.30u) carla@pcvlist.nl 

Penningmeester: André Faaij; 06-44906856 

andre@pcvlist.nl 

Leden: Hans van Eijk, Krista van Midden (aanspreekpunt 

tijdens wedstrijden)  

http://www.polsstokjaarsveld.nl/
mailto:bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nl
mailto:didy.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: Vacant 

Secretaris: Jolanda Maton; 06-42096125 

en/of Arina Schalij; 06-41936286 

secretariaat@polsstokkerdam.nl 

Penningmeester: Ronald Vlasveld; 030-6889839 

ronald.vlasveld@polsstokkerdam.nl 

Leden: Anja Baas, Niek de Bruijn, Christiaan de With, Martin 

de Ridder, Dorine van der Stok (trainingen)  

Zegveld:  

Voorzitter: Anton Kastelein; 0348-691133 

antonkastelein@hetnet.nl 

Secretaris: Dick Verburg: 0348-691059 

dick-rianne@solcon.nl 

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:secretariaat@polsstokkerdam.nl
mailto:ronald.vlasveld@polsstokkerdam.nl
mailto:antonkastelein@hetnet.nl
mailto:dick-rianne@solcon.nl
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
mailto:polderwachter@gmail.com
mailto:pieter.hielema@pbholland.com
mailto:floris.van.elzakker@pbholland.com
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Jaarverslag secretaris PBH 
over 2014 

Inleiding. 

In het secretarieel jaarverslag staat het bestuur, maar de 
secretaris in het bijzonder, van de Polsstokbond Holland 

(PBH) stil bij belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen 
jaar, in dit geval 2014. 

Het gaat dan om zaken die het polsstokverspringen direct 
raken maar ook om zaken als bestuurlijke ontwikkelingen en 

persoonlijke aspecten van de leden. 
Dit jaarverslag is er één met wat hindernissen omdat de 

functie van secretaris feitelijk het gehele verslagjaar 
“vacant” is geweest. 

Na het aftreden van Arja heeft Floris het secretariaat 
noodgedwongen op zich genomen.  

Floris had vooraf duidelijk aangegeven dat het hem aan 
voldoende tijd ontbrak voor deze klus maar er was geen 

alternatief, er stond niemand anders op om in de “vacature” 
te voorzien. 

Na het springseizoen is de samensteller van dit jaarverslag 
als mogelijk intredend bestuurslid tot het PBH bestuur 

toegetreden om vast warm te lopen in afwachting van de 
ALV.  

Toen Floris eind 2014 te kennen gaf per direct terug te 
treden als PBH bestuurslid is Cees, in samenspraak met de 

aanwezigen op de najaarsvergadering, als ad interim 
secretaris aan de slag gegaan. 

Al met al een bewogen secretarieel jaar waarbij opgemerkt 
moet worden dat de voorzitter erg veel en belangrijk 

(secretarieel) werk heeft verricht voor de PBH. Waardering 
daarvoor !    
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Bestuurlijk. 

 Samenstelling hoofdbestuur.
In dit verslagjaar heeft het PBH bestuur afscheid

genomen van Douwe Boersma en is Douwe erkentelijk
voor wat hij voor de PBH heeft gedaan en in NFB verband

nog doet voor onze sport.
Toegetreden is Hans van Eijk en wij wensen Hans veel

voldoening in deze nieuwe rol binnen onze
sportorganisatie.

Jan Kooijman is in maart herkozen als voorzitter van
onze bond.

 Leden van verdienste.

Tijdens de ALV op 26 maart werd Arja Helmes benoemd
tot lid van verdienste en daarvoor door de voorzitter in

de bloemetjes gezet. Hoewel zij in maart 2013 al is
afgetreden als PBH bestuurslid doet zij gelukkig nog erg

veel voor onze sport en zijn we gelukkig nog niet van
haar af. Wij blijven op haar inzet rekenen, je bent

tenslotte niet klaar met je werk als je benoemt bent tot
lid van verdienste.

 Vertegenwoordiging namens PBH in NFB.

Deze is sinds eind dit jaar tijdens een bijeenkomst met
de verenigingen en geledingen als volgt geformaliseerd:

Jan Kooijman, penningmeester NFB
Douwe Boersma, secretaris NFB en PR

Henry Helmes, lid

De nieuw vastgestelde samenstelling van de NFB 
ledenraad is als volgt: 

Bert Koetsier namens de verenigingen 
André Faaij namens de verenigingen 

Arno Baas namens de Springersraad.  
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 Technische commissie.
Ik heb gemeend alle commissies zo compleet mogelijk te

beschrijven wat betreft samenstelling en dan ben ik uit
gegaan van de bekende gegevens aan het eind van het

verslag jaar.
Hiermee wordt bereikt dat in het volgende verslagjaar

volstaan kan worden met alleen het benoemen van de
mutaties.

De samenstelling van de technische commissie is als
volgt aan het eind van het verslag jaar:

Henry Helmes, voorzitter
Annie van de Geer, secretaris

Koos van Amerongen, vertegenwoordiger vanuit PBH
bestuur

Gerard Backx, lid en vertegenwoordiger in de WOC
Gerwin van Vliet, lid en materialencommissie

Brenda Knijff, lid - Krista van Midden, lid - Marjan
Duurkoop, lid - Aart de With, lid - Ad Knijff, lid - Erwin

van Duin, lid – Piet Nap, lid - Remon Helmes, lid -
Sebastiaan van Oort, lid - Florus de With, lid - Bert

Koetsier, reserve
Bastiaan de Bruijn, chauffeur.

 WOC.

Bertjan van Vliet wedstrijdsecretaris, hij heeft al langere
tijd nadrukkelijk aangegeven hier mee te willen stoppen

maar op het moment dat dit verslag wordt gemaakt is er
helaas nog geen opvolger te melden, voor 31 december

van het verslagjaar zijn we er in geen geval in geslaagd
een opvolger te vinden.

Gerard Backx namens de TC
Arja Helmes, lid - Bente Meijerink, lid.

 Jeugdcommissie.

Jeannette van Schaik - Marja van Kooten - Pieter
Hielema - Frank van der Horst - Leo Roskam - Paul van

Meijeren



Hét adres voor: 
Schilderwerk - Behangen 

Wandafwerking – Ornamentenplafonds 

Maken en restaureren van glas-in-lood 

Ook profiteren van 13% korting? 
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 

 6% BTW op al het binnen- en buitenschilderwerk! 

Maak vrijblijvend een afspraak 

Benedeneind z.z. 433    Polsbroekerdam 0182-386910 

Wilgenweg 19 
3421 TV 

Oudewater 
Tel 0348-561528 

6 dagen per week 
geopend 

Hubo Wim van Eijk 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 
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 Sponsorcommissie. 
Dit is een commissie die helaas nog niet volledig bemand 

is, we zoeken aanvulling. 
Arja Helmes, voorzitter 

Hans van Eijk, lid 
 

 Demo commissie. 
Er wordt onderscheid gemaakt naar demo´s op locatie en 

op `eigen` accommodaties. 
Op dit moment zijn er feitelijk geen mensen beschikbaar 

om de demo´s op locatie op zich te nemen hetgeen 
betekent dat er door het PBH bestuur helaas is besloten 

om te onderzoeken of een andere aanpak in de (naast) 
toekomst tot de mogelijkheden behoort. Op dit moment 

wordt alles zoveel mogelijk centraal bijgehouden door het 
secretariaat en naar een vervolg wordt gezocht. Mogelijk 

is er tijdens de ALV een notitie beschikbaar om er met 
elkaar over te spreken en een besluit te nemen. 

Vorenstaande houdt voor dit moment o.a. ook in dat 
nieuwe aanvragen worden afgehouden wegens het 

ontbreken van mankracht. Een gemiste promotiekans en 
uiteraard gemiste inkomsten. 

 
 Promotiecommissie. 

Helaas ook hier een incomplete opsomming maar op dit 
moment maken de volgende personen deel uit van deze 

commissie: 
Pieter Hielema - André Faaij - Arja Helmes 

 
 Springersraad. 

Voor het bestuur een belangrijke adviescommissie en we 
ondervinden ook een goede samenwerking met de 

Springersraad. Als dat bij andere commissies niet is 
genoemd wil dat niet zeggen dat de samenwerking 

daarmee minder is voor alle duidelijkheid. 
Arno Baas, voorzitter 

Laurens Lekkerkerker, secretaris 
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Carina den Hartogh, lid - Erwin Timmerarends, lid -  
Annemarie van Schaik, lid. 

 
 Commentatoren.  

Wim Roskam, coördinator - Jens Vlasveld - Jessica Snoek 
- Eelco Tigchelaar - Lianne van der Wijk  

Margriet Kamphof, voornamelijk “eigen” 2e klasse - 
Carolien Voorbij, idem - Maik Backx, idem 

 
Tenslotte hoort bij deze hele opsomming nog een 

werkgroep vermeld te worden die zich ontferm over de 
kleding van de bond. Nu straks alle springers weer in het 

nieuw zijn gestoken zal de hoeveelheid werk hier gering 
zijn maar aandacht dient er wel te blijven voor ook dit 

aspect binnen onze sport. 
Christa Faaij - Jeannette van Schaik. 

Nee, de opsomming is nog niet compleet. We zijn blij dat 
Hanneke van der Kroef de ledenadministratie weer 

volledig heeft op kunnen pakken. Een eveneens 
belangrijke taak. 

Als we ons dan ook nog eens realiseren hoeveel mensen 
er binnen de verschillende afdelingen ook een bestuurs- 

en/of commissiefunctie vervullen om ook de afdelingen 
naar behoren te laten functioneren kan het toch niet 

anders dan dat we vast moeten stellen dat er wel heel 
erg veel mensen nodig zijn om een organisatie als de 

PBH naar behoren te laten functioneren. 
Helaas moeten we vaststellen dat er dan daarnaast nog 

erg weinig respons is gekomen op de oproep om de 
vacatures in te kunnen vullen: Er is vast wat voor je bij. 

Deze oproep staat nog steeds op de website. Kijk daar 
nog eens serieus naar. 

 
 Relatie met NFB en FLB. 

Wellicht heeft het muteren van enkele leiding gevende 
personen in zowel het Hollandse als Friese kamp een 

positieve invloed op de wijze waarop in NFB verband 
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merkbaar de twee bonden meer en meer naar elkaar toe 
groeien. Binnen het NFB worden steeds meer 

gezamenlijke belangen besproken en ook tot uitvoering 
gebracht. Niet alleen de Nationale competitie is hier een 

voorbeeld van maar ook de hele actie rondom alle 
activiteiten in ASR verband mag hier genoemd worden. 

Andere spelen heeft ook onze sport landelijk gedurende 
meerdere weken echt onder de aandacht gebracht. Ook 

een landelijk uniform reglement komt stapje voor stapje 
dichter bij.  

Wij stellen tevreden vast dat er zowel vanuit de FLB als 
vanuit de PBH er op constructieve wijze wordt 

samengewerkt binnen de NFB. 
 

 Beleidsplan. 
Het beleidsplan 2010-2015 is ten einde. Het bestuur is in 

2014 een traject gestart om te komen tot het opstellen 
van een nieuw beleidsplan voorde periode 2015-2020, De 

veilige landing. 
Na enkele overleggen met alle geledingen is het eind 

2014 zodanig gewijzigd en akkoord bevonden door de 
geledingen dat het gereed ligt voor behandeling in de 

ALV. 
In het nu achter ons liggende jaar 2014 zijn nog de 

volgende beleidsvoornemens gerealiseerd: 
 Er is een nieuwe jeugdschans in gebruik genomen in 

Stichtse Vecht; 
 In Zegveld is de al besstaande accommodatie 

uitgebreid met een A en een B schans en daarmee een 
volwaardige polsstokwedstrijd accommodatie 

geworden, de 5e binnen onze bond. 
 

 Organisatiestructuur. 
Ongeveer parallel aan het nieuwe beleidsplan is er een 

traject in gang gezet om te komen tot een nieuwe 
organisatie structuur van de PBH. Dit heeft geresulteerd 

in een notitie “PBH als Samenwerkingsverband” In enkele 
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bijeenkomsten met alle geledingen is ook deze notitie 
uitvoerig besproken en ligt eveneens gereed voorde 

komende ALV. Na akkoord door de ALV zal de verdere 
implementatie nog wel enige energie kosten mar kunnen 

we met vertrouwen gezamenlijk de toekomst tegemoet. 
 

Persoonlijk. 
 

Als PBH mogen we melden dat onze polsstokfamilie ook 
in 2014 weer groter mocht worden door de geboorte van 

Jari, op 13 september, zoon van Margriet Kamphof en 
Hans Lekkerkerker en Daan, geboren op 27 november, 

zoon van Theo en Marja van Kooten-Tigchelaar.  
 

Sportief. 
 

 Tweekamp. 
Voor het eerst onder leiding van onze nieuwe bondscoach 

Christiaan Spruit werd op 5 juli in Linschoten de jaarlijkse 
Tweekamp tussen de beste springers van de PBH en de 

NFB versprongen. Onze bondscoach wist zijn team 
springers zodanig te motiveren dat onze oranje springers 

en springsters met een totaal van 395,81 meter maar 
liefst 6,42 meter verder sprongen dan hun Friese 

collega’s en vaak ook vrienden.  
Naast deze winst voor de Hollandse ploeg werden op die 

dag nog even 2 Nederlandse records gesprongen, 
Dymphie van Rooijen bracht het al in haar bezit zijnde 

Nederlands record op 16,91 meter en het passeren van 
de 17 meter bij de dames moet nu toch wel heel dichtbij 

komen. Bij de senioren was het opnieuw Bart Helmholt, 
in de Friese competitie had hij een minder seizoen maar 

met een nieuw Nederlands record van 21,55 meter liet 
hij zien nog steeds wel mee te doen. 

 De Tweekamp overwinning was een mooie opsteker 
want de eerste slag …. er zouden, in ander verband, nog 

meer onderlinge ontmoetingen volgen tenslotte. 



 

 

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. 
               

  De tuin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Waar je thuiskomt, het contact met de natuur nog vindt. 

Een plek waar je geniet van mooie planten, grassen, bomen  

…van de seizoenen. 

Voor sociale activiteiten, sport en spel, rennen, stoeien, 

een hut, een maaltijd, een glas… 

    Om uren te bomen of om tot jezelf komen. 

 

 

 
 
 

                                                 

 Dorp 189         3405 BC Benschop               Tel. 0348-452774 

 

 

VENTANA ZONWERING. 
SWAMMERDAMWEG 14A. 

3401 MP IJSSELSTEIN. 
030 – 6006560. 

 

 
 

 

 
WWW.VENTANAZONWERING.NL 

 

 

Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 

 

’t Sluisje 10 - 3438 AH 

Nieuwegein  tel 030-6022177   
 

www.ralphsports.nl 
 

http://www.keyzerreizen.nl/
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  NFM. 
Op 26 juli werd, zoals al vele jaren traditie in It 

Heidenskip het NFM gehouden. Voor vele Hollandse 
springers is er weer een fijne vakantie week aan vooraf 

gegaan op Kamp Holland. Op de wedstrijddag zelf 
stonden onze deelnemers er echter ook. 

Na een lange maar spannende wedstrijddag met heel 
veel deelnemers kwamen in de avondfinale de echte 

toppers toch gewoon boven drijven en NFM kampioen 
2014 werden respectievelijk Jaco de Groot bij de 

senioren, Dymphie van Rooijen bij de dames, Erwin 
Timmerarends bij de junioren en Jan Teade Nauta bij de 

jongens en voor de volledigheid behaalde Pieter Hielema 
de veteranen titel in It Heidenskip, dat het podium in het 

hol van de leeuw behoorlijk oranje was spreekt voor zich. 
 

 Nederlands Kampioenschap. 
Opnieuw gingen vele PBH springers en supporters, ja 

zelfs een bus vol op zaterdag even heen en weer, naar It 
Heidenskip. Na het NFM op dezelfde accommodatie 

waren de verwachtingen weer hoog gespannen en niet 
geheel onterecht naar aan het eind van de middag zou 

blijken. Helaas werden het geduld van de deelnemers en 
het publiek aan het slot van de middag lang op de proef 

gesteld vanwege een erg moeizaam verlopen verschil van 
mening tussen een Friese springer met coach en de 

wedstrijdleiding. De uiteindelijk gekozen oplossing was 
voor een ieder een teleurstellende maar de finale maakte 

toch nog wel het een en ander goed. 
Bij de senioren ging uiteindelijk de titel naar Nard 

Brandsma, bij de dames was opnieuw Dymphie van 
Rooijen werkelijk een klasse apart, bij de junioren 

behaalde Ricardo Faaij de nationale titel en bij de 
jongens ging Jan Teade Nauta met de eer aan de haal.  
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 Nationale Competitie. 
De Nationale Competitie bestond dit jaar uit 5 

wedstrijden inclusief het NFM. De andere wedstrijden 
werden gehouden in Jaarsveld op 14 juni, in Burgum op 

28 juni, in Vlist op 12 juli en de finale in IJlst op 2 
augustus. De winnaars dit jaar over alle 5 wedstrijden 

met in acht name van de opgestelde regels waren: Bart 
Helmholt, Dymphie van Rooijen en Ricardo Faaij, 

voorwaar weer behoorlijk oranje gekleurd. 
Kort en goed, nationaal hebben onze PBH leden meer 

dan naar behoren gescoord en veel titels gewonnen. 
Complimenten. 

 
 Het Next Vastgoed Klassement. 

Naast de hiervoor genoemde wedstrijden waarbij onze 
springers hun Friese collega’s tegen komen hebben we 

als PBH dit jaar voor het laatst gesprongen om het 
zogenaamde Next Vastgoed Klassement.  

Vanaf pakweg half mei tot medio augustus wordt er vaak 
2x per week een wedstrijd gesprongen waarbij vele 

dagprijzen zijn te winnen en aan het eind uiteraard de 
klassementsprijzen.  

Na alle wedstrijden in PBH verband zijn de winnaars van 
het Next Vastgoed Klassement voor 2014 Jaco de Groot, 

Dymphie van Rooijen, Erwin Timmerarends en Robert 
Benschop.  

Een woord van dank aan alle afdelingen die deze 
wedstrijden allemaal hebben georganiseerd is zeker op 

zijn plaats.  
Naast dit klassement is tijdens deze wedstrijden ook nog 

de Bert Hertog Bokaal versprongen, wedstrijden waar 
geen sponsoring aan verbonden is en de winnaars over 

2014 waren opnieuw Jaco, Dymphie, Erwin en Arjan 
Mulder.  

Tenslotte werd het Willem Brouwer Plateau, de meeste 
pr´s in één seizoen, gewonnen door Gerco van Oort. 

Alle winnaars van harte gefeliciteerd. 
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  Hollands Kampioenschap. 
Na de diverse nationale wedstrijden is het Hollands 

Kampioenschap een jaarlijks terugkerende topwedstrijd 
binnen de PBH. Polsbroekerdam had op 9 augustus 

gezorgd voor een perfecte organisatie en de deelnemers 
zetten hun beste beentje voor.  

 
 

De winnaars 
dit jaar waren 

Rian Baas, 
Dymphie van 

Rooijen, Erwin 
Timmerarends 

en Robert 
Benschop. 

 
 

 
                                                  
Foto Dutchhikes 

 Jeugd wedstrijden. 

Voor het eerst zijn er dit jaar jeugdwedstrijden in 
zogenaamde districten gesprongen voor een deel. Dit lijkt 

vooralsnog geen goede keus geweest te zijn. Dat wil niet 
zeggen dat er ook door de jeugd, meestal tegelijk met de 

2e klasse wedstrijden, ook een hele serieuze competitie is 
gesprongen met als hoogtepunt het Nederlands Jeugd 

Kampioenschap in Zegveld op 6 september. 
De winnaars van het jeugd NK waren tot en met 10 jaar 

Pytrix Westra en Roy Velis en bij de 11 en 12 jarigen 
Bente Vlas en Reinier Overbeek. Wie de jeugd heeft, 

heeft de toekomst ! 
 

 Springer en talent van het jaar. 
Het is een goede gewoonte om na afloop van een seizoen 

op basis van aanbevelingen van de afdelingen een 
springer en talent van het jaar te kiezen.  
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Hoewel dit om verschillende redenen deze keer net over 
de jaarwisseling heen getild was (10 januari 2015) zijn 

het toch prijzen die bij het seizoen 2014 horen. In beide 
categorieën waren er 3 genomineerden. 

Talent van het jaar: Judith den Hollander, Joriene Baas 
en Chris Anker, winnaar werd Joriene. 

Springer van het jaar: Dymphie van Rooijen, Liesbeth de 
With en Ricardo Faaij, winnaar werd Dymphie. 

Ja als we kijken naar alle titels die hiervoor zijn 
beschreven moet het opgevallen zijn dat bij elk 

evenement Dymphie als winnaar te voorschijn komt en 
dat geldt ook voor veel wedstrijden in onze eigen 

competitie welke niet expliciet zijn vermeld. Terecht 
springer van het jaar 2014. 

 
Ledenverloop. 

 
De Polsstokbond Holland heeft 184 springende leden, 

waarvan 63 jeugdleden. 
Een overzicht van de springers met een compleet 

klassement op de grote schans over de afgelopen 5 jaar 
 

 
Hoewel het niet direct uit dit overzicht blijkt, vol 

klassement op de grote schans is er een forse toename 
van het aantal springende leden, vooral doorstromend 

vanuit de jeugd met een licentie b.v. laat in het seizoen, 
dan dus geen vol klassement op de grote schans. 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Senioren 18 19 21 21 25 

Dames 21 24 25 26 27 

Junioren 23 21 20 21 14 

Jongens 24 30 33 38 45 

Jeugd 35 27 34 42 35 

Totaal 121 121 121 148 146 
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Diversen. 

 Jubilea.
In het verslagjaar zijn er enkele opvallende jubilea

gepasseerd.
Om te beginnen waren wij met vele anderen te gast

tijdens het 25 jarig bestaan van de Triangel, een
accommodatie waar ook de PBH met enige regelmaat

met veel genoegen gebruik van maakt.
Van geheel andere aard zijn de jubilea van Gerwin van

Vliet, Pieter Hielema, Dymphie van Rooijen en Rian Baas.
Zij wisten de geweldige mijlpaal van 1.000

wedstrijdsprongen te halen gedurende het seizoen.
Opmerkelijk is dat de 1.000e sprong van Pieter tevens

zijn laatste was omdat hij kenbaar maakte, na zijn 1.000e

sprong op het NFM, dat hij met veel plezier het

springstokje over wilde dragen aan Kenzo.

 Sponsoring.
Een nieuwe sponsor werd gevonden in een persoon die al

zo veel deed en nog doet voor onze sport in de persoon
van Erik Bos. Bos Leds werd in 2014 officieel sponsor van

de PBH.
Tevens werd aan het eind van 2014 overeenstemming

bereikt met De Samenwerking als klassementssponsor
ingaande het seizoen 2015 waarmee tevens een einde

kwam aan de vergelijkbare sponsoring door Next
Vastgoed.

 Jeugd.

Zoals al jaren een goede gewoonte werd ook dit jaar de
jeugd uitgenodigd om in PBH verband een middagje te

gaan zwemmen in Nieuwegein, op 5 april vond dit feestje
plaats.



 - 40 - 

 Records. 
Tijdens de Tweekamp in Linschoten werd een nieuw 

Nederlands record gesprongen bij de senioren door Bart 
Helmholt (21,55 meter) en door Dymphie van Rooijen bij 

de dames (16,91 meter). Voor beiden was dit een 
verbetering van het al bestaande eigen Nederlands 

record. 
 

 Bijzondere (nieuwe) activiteiten. 
Naast een goede promotie van onze sport is het ook een 

goede mogelijkheid om nieuwe leden te werven, we 
noemen dan de scholencompetitie, georganiseerd door 

Jaarsveld en de 2 acties van Linschoten in Woerden op 2e 
Pinksterdag tijdens de triatlon in de haven van Woerden 

en tijdens de Woerdense vakantie week. Gedurende 
beide evenementen werden erg veel mensen bereikt met 

onze sport en de tijd zal leren of dat, in welke vorm dan 
ook, iets oplevert. 

Ook dient hier zeker vermeld te worden alles rondom de 
ASR actie ‘De Andere Spelen’.  

 
 Slot 

Tenslotte zijn we veel dank verschuldigd aan hen die 
zowel op de eigen accommodaties maar ook op locatie 

elders gedurende het hele jaar vele demo’s hebben 
georganiseerd, verzorgd en daarmee ook zeker onze 

sport hebben gepromoot. 
 

Graag wil ik dit verslag eindigen met een woord van dank 
aan de vele vrijwilligers die niet formeel in een bestuur of 

commissie zitting hebben maar al of niet achter de 
schermen vaak grote hoeveelheden werk verrichten. 

Werk, noodzakelijk, maar wel altijd ten goede komend 
aan onze polsstokverspringsport. Dank aan allen.  

 
Montfoort, februari 2015 

Cees van Ee, secretaris a.i. 
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       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 
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NFB-NIEUWS 
   

De Nederlandse Fierljep Bond (NFB) is de landelijke 

samenwerking van alle fierljeppers die haar best doet de 
sport te promoten en ondersteunen. En natuurlijk worden de 

nationale wedstrijden onder auspiciën van de NFB 
georganiseerd. Wat zijn de laatste nieuwtjes? 

 
Grote wedstrijden 

De NFB organiseert de Tweekamp, het Nederlands 

Kampioenschap en de Nationale Competitie. De Tweekamp 
is dit jaar op de mooie accommodatie in Burgum en we 

kijken weer uit naar een spannende strijd. Bij het 
Nederlands Kampioenschap kunnen de fietsers vanaf de dijk 

in Vlist weer mooi meegenieten van de soms onverwachte, 
maar verdiende winnaars. En de Nationale Competitie heeft 

in een paar jaar tijd een eigen plek op de kalender veroverd 
door de wedstrijden van hoog niveau, met tevreden toppers 

en veel media belangstelling. We moeten nog wel leren om 
samen met de organiserende verenigingen wat meer publiek 

te trekken bij de Nationale Competitie. 
 

Sponsoring 
Als we dit schrijven zijn we in gesprek met de trouwe 

sponsor de Pollepleats over voortzetting van de 

samenwerking. Wij krijgen goede ondersteuning van de 
Pollepleats en kunnen op onze beurt weer hun uithangbord 

zijn tijdens de Nationale Competitie. Samen met studenten 
van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden denken we na 

over manieren om de Pollepleats op een goede en leuke 
manier onder de aandacht van het publiek te brengen. 
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Media belangstelling 
Vorig jaar was het fierljeppen niet van de tv af te slaan. 

Leuke reportages van de Noorse, Japanse en Oostenrijkse 
tv. Maar ook Nederlandse belangstelling van Zappsport en 

het Jeugdjournaal tijdens het Jeugd NK. Die weer opnames 
maakte van de Britse tv die die dag ook een rapportage 

maakte… En het lijkt weer een gekkenhuis te worden. Een 
Japanse tv-ploeg komt de komende dagen al weer 

fierljeppen. De Franse 'Nederland 1' maakt eind mei een 
reportage en de Braziliaanse tv wil een brede reportage over 

fierljeppen, de verenigingen en de oorsprong van het 
polsstokspringen. En als je dan weet dat we in Japan alleen 

al 20 miljoen kijkers zullen krijgen... 
 

Samenwerking 

Natuurlijk werkt de NFB intensief samen met beide bonden. 

We hebben in januari altijd de ledenvergadering waarin we 
verantwoording afleggen over onze activiteiten van 

afgelopen jaar. En we spreken in hoofdlijnen over de 
plannen voor de komende jaren. Die samenwerking is nuttig 

en goed en ook de samenwerking binnen de NFB met de 
vertegenwoordigers van beide bonden is open en prettig. 

Daarnaast hebben we ook de externe samenwerking. Denk 
aan sponsor en media, maar ook zullen we waarschijnlijk 

weer samenwerken met ASR-verzekeringen. Ze zetten zich 
in om onbekende sporten te promoten en afgelopen jaar 

waren we beiden tevreden over de samenwerking die als 
slot een weekend fierljeppen in de Jaarbeurs in Utrecht had 

waar 3000 kinderen in totaal 5000 sprongen hebben 
gemaakt.  
 

Op naar weer een mooi jaar voor het fierljeppen! Met alle 

verenigingen en vrijwilligers. En met alle springers en hun 
families. We doen het met veel plezier en we doen het met 

zijn allen! 
 

Douwe Boersma  
NFB, PR en Marketing 
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“Pollepleats” Nationale Competitie op de kaart! 

Na slechts twee seizoenen mogen wij stellen dat de 
“Pollepleats” Nationale Competitie een groot succes is. 

“Ljeppers roemen de nationale competitie” : kopte de 
Leeuwarder Courant na de 1e wedstrijd van het seizoen 

2014.  
De wijzigingen die werden doorgevoerd na het seizoen 2013 

werden alom geprezen. “Als de omstandigheden goed zijn 
en je hebt de beste ljeppers bij elkaar van het hele veld, 

dan jut dat elkaar op.”: liet de winnaar bij de senioren van 
de beide sessies, Bart Helmholt, optekenen in het Friesch 

Dagblad na de wedstrijd van 2 augustus 2014 in IJlst. Dat 
hij hiermee de spijker op de kop sloeg moge blijken uit de 

serie sprongen die zijn grootste concurrent, Jaco de Groot, 

in deze wedstrijd ten toon stelde. Hij bouwde een magistrale 
serie op met twee hoge 20-meter sprongen en zelfs twee 

sprongen boven de magische grens van 21 meter, nml. 
21.14 en 21.25 meter.  

Bij de dames werd door Dymphie van Rooijen in die 
wedstrijd met een afstand van 16.87 haar nationale record 

van een maand eerder op 4 cm benaderd. Bij de wedstrijd in 
Burgum in juni 2014 moesten de senioren verder springen 

dan 20 meter om de finale te bereiken.   
Kortom: wedstrijden op zeer hoog niveau.  

Wij zijn daarom erg blij dat de hoofdsponsor van deze 

competitie “Pollepleats”, de sfeervolle locatie in Fryslân voor 
bruiloften, familieweekenden en (meerdaagse) zakelijke 

bijeenkomsten deze competitie blijft ondersteunen.  

Zij zijn zelfs een samenwerkingsverband aangegaan met de 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden om de Nationale 
Competitie opvallend in de publiciteit te brengen.  

Dat het massale publiek deze wedstrijden nog niet echt 
heeft gevonden is een feit. Het is om die reden dat wij bij de 

evaluatie van het afgelopen seizoen hebben besloten om de 
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wedstrijden op zaterdagavond te houden in plaats van de 
middag. Wij verwachten, gezien de ervaring bij de 

districtscompetities, dat de avond meer publiek zal trekken. 
Wij blijven vasthouden aan 8 deelnemers per categorie om 

de echte top aanwezig te laten zijn bij deze wedstrijden.  
Wel zal gekeken worden naar een actuelere ranking van de 

beste 15 sprongen van het afgelopen- en lopende seizoen. 
Op die manier denken wij te bereiken dat de toppers in 

vorm vertegenwoordigd zullen zijn in deze competitie.  
Wij kijken uit naar een prachtig nieuw seizoen in 2015. 
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Zwemmen met de PBH jeugd in Nieuwegein 
 
Om het seizoen te openen konden de kinderen t/m 12 jaar 

van de PBH weer met elkaar zwemmen in Nieuwegein. 
Jaarsveld organiseerde een leuke zaterdagmiddag op 11 

april. Ruim 30 kinderen waren aanwezig en omdat het leven 
vol met wedstrijdjes zit. De vereniging Linschoten won met 

twaalf enthousiaste kinderen (Polsbroekerdam 7, Stichtse 
Vecht 7, Jaarsveld 2, Vlist 1 en Zegveld 0). Wat vinden de 

kinderen zelf nu zo leuk aan polsstokverspringen en wat zijn 
ze voor het komende seizoen van plan? Lees het hieronder.  

 

(in willekeurige volgorde)  

Marit Springt nu voor het tweede jaar en het ging vorig 
jaar heel goed. Dit jaar gaat ze ook zeker weer 

meedoen. Vooral in de vakanties. 

Bjorn Heeft het plan om dit jaar verder te springen dan 
8 meter. Hij gaat in ieder geval keihard daarvoor 

trainen en mist alleen de training als hij jarig is. 

Harmen Sprong vorig jaar al 8.63 meter en gaat dit jaar 

voor de 9 meter. Hij wil opnieuw het jeugd NK 
halen en probeert dan een top 3 plekje te halen. 
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Bart Vorig jaar al heel goed met 8.79 meter en dit jaar 
gaat hij op voor de 9 meter. Trainen vindt hij erg 
leuk en die mist hij nooit. 

Lieke Wil dit jaar meetrainen en denkt dat ze nog niet 
goed genoeg is om met wedstrijden mee te gaan 

doen … maar trainen is ook erg leuk. 

Ties Heeft een persoonlijk record van 8.61 meter en 
gaat dit jaar proberen om 9 meter te springen. 

Ties gaat heel hard trainen en proberen om ook 

weer het jeugd NK te halen – dat is in Grijpskerk 
dit jaar. 

Reymon Heeft een pr van 8.63 meter en gaat komend 
seizoen voor de 9 meter. Zoveel mogelijk trainen 
is het plan … behalve als hij ziek is. De trainers 

zijn erg lief. 

Bernard Heeft al een dikke 7 meter gesprongen en wil dit 
jaar 8.50 meter halen … en misschien zijn licentie 
voor de grote schans. 

Kenzo Heeft een pr van 12.31 meter en gaat dit seizoen 
voor 14.50 meter of meer. Daarnaast probeert hij 

zo hoog mogelijk in het klassement te komen en 
zoveel mogelijk wedstrijden te springen. Hij 

hoopt niet geblesseerd te raken (want nu 
enkelblessure). 

Jonathan Gaat dit jaar meetrainen. Want broers Harmen en 
Erwin doen al mee en zijn heel goed in 

polsstokspringen. Dit jaar wil hij eerst 6 meter 
springen en daarna 7 meter. 

Celine Vorig jaar getraind en dat ging goed. Al 7.35 
meter gesprongen op het clubkampioenschap. Dit 
jaar hoopt ze mee te mogen doen met 

wedstrijden en dan is het doel 8.50 meter. Zowel 

de trainers als de kinderen van de vereniging zijn 
aardig en dat is belangrijk. 
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Boaz Al 8.08 meter gesprongen en probeert dit jaar 
8.50 meter te halen en het jeugd NK mee te 
mogen doen 

Dagne Vorig jaar een keertje tweede geworden bij een 
wedstrijd en dit jaar gaat ze voor een nieuw 

record en het halen van haar licentie. 

Kristel Werd vorig jaar clubkampioen en heeft geen doel 
voor dit jaar. Maar wil wel graag meedoen met de 

wedstrijden en haar licentie voor de grote schans 

halen. 

Jacco Heeft een pr van 7.52 meter en vindt wedstrijden 
springen het leukst. Wil graag naar de grote 

schans. 

Rianne Rianne springt al op de grote schans en heeft een 
persoonlijk record van 12.74 meter. Zij hoopt dit 
jaar te kunnen promoveren naar de eerste klasse 

en verder te springen dan 14 meter. 

Marlinda Heeft al 10.92 meter gesprongen en vond het 
NFM het leukst. Het doel dit jaar is de 11 meter 

springen. Het leukst van deze sport is dat je het 
helemaal zelf moet doen. 

Demi Heeft al 12.50 meter gesprongen op de grote 
schans. Dit jaar wil ze dertien meter springen. 

Demi begint in de eerste klasse en wil steeds 
weer over haar oude pr heen springen. De 

trainers zijn heel erg goed. 

Tom Wil dit jaar graag aan de wedstrijden meedoen en 

prijzen winnen. Het jaarlijkse zwemuitje is het 
leukst. 

Iris Springt op de grote schans en heeft een pr van 
10.64 meter. Het doel is de 11 meter halen en de 
stok verder in het water zetten. De trainers zijn 

heel aardig. 
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Tim Sprong vorig jaar 7.49 meter en vindt springen 
het leukst van de sport. Hij wil zijn record 
verbreken en steeds verder tot meer dan acht 

meter. Dit jaar gaat hij aan alle trainingen 
meedoen. 

Leo Heeft een pr van 8.13 meter en vindt in het 
water vallen het leukst. Dit jaar is het belangrijk 

om veel plezier te maken en zijn pr te verbeteren 
naar 9 meter 

Jeske Heeft vorig jaar één keer aan een wedstrijd 
meegedaan en werd meteen eerste! Doel voor dit 

jaar is meer wedstrijden en meer prijzen. Ze 
heeft geen andere doelen want het is nogal ver 

fietsen vanaf Benschop en dan heb je andere 
dingen aan je hoofd. Het is wel heel gezellig. 

Roy Vorig jaar was het NK het hoogtepunt (9.83 
meter). Dit jaar is 10 meter springen op de 

jeugdschans (met 6 meter polsstok) het doel. En 
natuurlijk zijn titel prolongeren. 

Reinier Won vorig jaar het Jeugd NK en zou best nog 
eens mee willen doen (maar dat mag niet meer 
). Dit jaar gaat hij voor een 15 meter sprong en 

handhaving in de eerste klasse. 

Anouk Heeft 7.01 meter gesprongen en gaat dit jaar 
voor de 8 meter en wil alle wedstrijden meedoen. 
Het leukst van de sport is springen en het 

jaarlijkse zwemuitje. 

Sanne Heeft vorig jaar meegedaan met de trainingen en 
wil dit jaar graag wedstrijden springen. Het doel 
is 6 meter springen, prijzen winnen en haar tante 

Margriet voorbijspringen (maar dat mag ook 
volgend jaar nog wel). 
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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  



Body Business IJsselstein.. 
Baden Powellweg 4.. 
3401 RR IJsselstein.. 

tel: 030-6882112

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 



 - 54 - 

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 
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Wedstrijdkalender jeugdwedstrijden 2015 
 

 

Datum Vereniging Tijd 

 Za 16 mei Linschoten 18:00  
 

za 23 mei Vlist  14:30 
 

za 30 mei Jaarsveld  18:00 
 

za 06 jun Polsbroekerdam 18:30 
 

za 13 jun Vlist  14:30 
 

di 16 jun*   Linschoten  19:00  
Linschoten - Zegveld 
- Stichtse Vecht 

za 20 jun   Linschoten  18:00 
 

di 23 jun*  Jaarsveld  19:00 
Jaarsveld - Vlist - 
Polsbroekerdam   

za 27 jun   Jaarsveld  18:00 
 

di 30 jun   Zegveld 19:00 
 

do 02 jul   Vreeland 19:00 
 

di 07 jul   Linschoten  19:00 
 

za 11 jul   Zegveld 14:30 
 

di 14 jul   Polsbroekerdam 19:00 
 

za 18 jul   Polsbroekerdam 11:00 Polsstokdag 

di 28 jul   Vlist  19:00 
 

za 01 aug   Linschoten  14:30 Bevia Bokaal 

di 04 aug   Jaarsveld  19:00 
 

vr 07 aug   Kameryck 19:00 
 

di 11 aug   Zegveld 19:00 
 

za 15 aug   Zegveld 18:30 
 

di 18 aug   Polsbroekerdam 19:00 
 

di 25 aug   Jaarsveld  18:00 Jeugd en ouders 

za 05 sep   Grijpskerk 13:00 Jeugd NK** 

Za 12 sept Jaarsveld 13:00  Koppelcup 

 
* Op deze wedstrijden springen alleen de springers van   

de genoemde verenigingen  
    ** Voor geselecteerde springers 

 

http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vreeland
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Vlist
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Linschoten
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Kameryck
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Zegveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Polsbroekerdam
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Jaarsveld
http://www.pbholland.com/info.php?id=info_Grijpskerk
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     www.creperiemiddenoptlandt.nl 
 

 
Voor de zaterdagwedstrijden geldt dat deze op de 

accommodaties met 1 jeugdschans 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 indeling in groepen gaat op basis van klassement en/of 
gemiddelde afstand. 

Als je op website ‘Kalender’ aanklikt en dan ‘PBH jeugd’, dan 
staan daar alle jeugdwedstrijden, of via de volgende link: 

http://www.pbholland.com/kalender.php?&context=PBH&gr
oep=PBHjeugd   

 
Klikt dan weer ‘jeugd’ aan en dan vind je 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. 
 

 
 

 
 

 

Crêperie en Midgetgolf Midden Op ’t Landt  
 

Kom midgetgolfen en/of lunchen bij Midden op ’t Land. 
Geniet van onze pannenkoeken, geheel traditioneel bereid 

naar het recept van oma Gerrigje 
 

Pannenkoeken, lunch, dagrecreatie en met mooi weer 
een springkussen voor de kinderen 

   Crêperie Midden Op ’t Landt  
   Benedeneind NZ 430a 
   3405 CD Benschop 
   Tel 0348-761971                          

 

 

http://www.pbholland.com/kalender.php?&context=PBH&groep=PBHjeugd
http://www.pbholland.com/kalender.php?&context=PBH&groep=PBHjeugd


Boneless Chicken Drums
Voor de lekkere trek

Making Meat Convenient

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

na een inspannende sportieve prestatie.

t (+31) (0) 342 425 300 e info@bbs.nl i www.bbsfood.nl
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* Jeugdwedstrijden zie kalender op website

Wedstrijdkalender polsstokverspringen/fi erljeppen 

2015Datum
za 16 mei  
di 19 mei
wo 20 mei  
za 23 mei  
di 26 mei 
wo 27 mei  
za 30 mei  
di 02 jun
wo 03 jun  
za 06 jun  
di 09 jun
wo 10 jun  
vr 12 jun  
za 13 jun  
za 13 jun  
di 16 jun
wo 17 jun  
za 20 jun  
di 23 jun
wo 24 jun  
za 27 jun  
di 30 jun
wo 01 jul  
za 04 jul  
di 07 jul
wo 08 jul  
vr 10 jul  
za 11 jul  
di 14 jul
wo 15 jul  
za 18 jul  
za 25 jul  
di 28 jul
wo 29 jul  
vr 31 jul  
za 01 aug  
za 01 aug  
di 04 aug
wo 05 aug  
za 08 aug
di 11 aug
wo 12 aug  
za 15 aug  
di 18 aug
wo 19 aug  
za 22 aug  
za 29 aug  
za 05 sep  
za 12 sep  

1e kl.
14:30

19:00
18:30

19:00
14:30

19:00
14:30

19:00
19:00

18:30

19:00
14:30

19:00
14:30

19:00
14:00

19:00
19:00
18:30

19:00
14:00
09:30

19:00
19:00

18:30

19:00
14:30

19:00
14:30

19:00
14:00
18:00
13:00
13:00

2e kl.
18:30
19:00

14:30
19:00

18:30
19:00

18:30
19:00

14:30

19:00

18:30
19:00

18:30
19:00

19:00

14:30
19:00

11:00

19:00

14:30

19:00

19:00

18:30
19:00

13:00

Plaats
Linschoten
Linschoten
Linschoten
Vlist
Jaarsveld
Jaarsveld
Jaarsveld
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Vlist
Vlist
Vlist
Vlist
Winsum
Linschoten
Linschoten
Linschoten
Jaarsveld
Jaarsveld
Jaarsveld
Zegveld
Zegveld
Burgum
Linschoten
Linschoten
Zegveld
Zegveld
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
Polsbroekerdam
It Heidenskip
Vlist
Vlist
Linschoten
Linschoten
Grijpskerk
Jaarsveld
Jaarsveld
Jaarsveld
Zegveld
Zegveld
Zegveld
Polsbroekerdam
Vlist
Vlist
Polsbroekerdam
Grijpskerk
Jaarsveld

Wedstrijd
Van Vliet Caravans Cup

Kampioenschap van Linschoten
Vlister Bokaal

*
Kampioenschap van Jaarsveld

Uw Groene Vakwinkel Bokaal
Kampioenschap van de Lopikerwaard

*
*

Nationale competitie

Zwarte Bokaal
Installatiebedrijf Van der Vaart Bokaal

Nowa Computers Bokaal
GPI Bokaal

*
Tweekamp Holland - Friesland

VKP Beveiligingstechniek Trofee
Kampioenschap van Zegveld
Nationale competitie

De Zuivelmakers Bokaal
Polsstokdag & JEVA Bokaal
NFM

Rabobank Krimpenerwaard Bokaal
Veehandel Spruit Bokaal
Bevia Bokaal
Nationale competitie

Eikelenboom Bokaal
HOLLANDS KAMPIOENSCHAP

*
BoerBert Bokaal

*
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Nationale competitie
JEUGD NK
Spel Verhuur Centrale Koppelcup

Gesponsord door:
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