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Informatie over de Polsstokbond Holland                    tel nr 0346-240211 

Secretariaat Purperreiger 11  -  3628 CE  Kockengen 

Bankrekening 3071.04.990 t.n.v. Polsstokbond Holland  Lopik  

Websites www.pbholland.com www.zelffierljeppen.nl 

Bestuur Polsstokbond Holland  
Voorzitter  Jan Kooijman 0348-553006 

Secretaris, website Pieter Hielema 0346-240211 

Penningmeester, wedstrijdsecretariaat Bertjan van Vliet 030-8899398 

Lid, sponsorzaken Arja Helmes 030-6887108 

Lid, technische zaken Koos van Amerongen 0348-451928 

Lid, promotiezaken  Douwe Boersma 06-52618617 

Lid, jeugdzaken, vrijwilligerszaken Leo Roskam 0348-551572 

DB Technische Commissie  
Voorzitter Henry Helmes 06-12235709 

Secretaris Annie van de Geer 06-40441009 

Lid Bert Koetsier 0182-610925 

Lid Gerard Backx 06-30143464 

Jeugdschans/Licentiespringen Ben van Schaik 0348-451949 

Coördinator bus Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

Promotie Commissie  

Voorzitter Ilse de Kruyf 030-8899398 

Nieuwe verenigingen Floris van Elzakker 0348-424471 

Lid Anthony Lekkerkerker 06-10409428 

Website Pieter Hielema 0346-240211 

Demo’s 
Contactpersoon demo’s op wedstrijdschansen Cornelis de Bruijn 06-29431245 
Contactpersoon springers bij demo’s op locatie Bertjan van Vliet 030-8899398 

Sponsor Commissie   
Voorzitter Arja Helmes 030-6887108 

Lid Pieter Hielema 0346-240211 

Springersraad            

Voorzitter Pieter Verweij 06-51687667 

Secretaris Wendy Helmes 06-57100362 

Leden   Niels Koetsier  - n.n.b. – n.n.b.  

Vertegenwoordiging in NFB namens PBH 
Lid Jan Kooijman 0348-553006 

Lid Bertjan van Vliet 030-8899398 

Ledenraad   Henry Helmes  -  Jaco de Groot  -  Bert Koetsier 

Redactie Polshoogte 
Opmaak Arja Helmes 030-6887108 

Verspreiding Margriet Kamphof 06-53577870 

Vrienden van het Polsstokverspringen 
 

Contactpersoon 
 

Janny Schoenmaker 
 

 

06-28156974 
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Ledenadministratie en Wedstrijdsecretariaat 
 

Wedstrijdsecretaris  Bertjan van Vliet 
030-8899398 
06-13044805 

Opgeven en afmelden van wedstrijden  
wedstrijdadministratie@pbholland.com 

Ledenadministratie Hanneke vd Kroef 
0348-433379  
06-20512508 

Uitgifte tenues Joke de With  
 

0348-451264 
 

Doorgeven van wijzigingen 
ledenadministratie@pbholland.com 

 

 
 

Van de redactie 
 

Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt iedereen via 

deze traditionele „Op de hoogte‟ versie van de Polshoogte 
letterlijk over van alles op de hoogte gebracht. 

Tijdens de vergaderingen in de winter worden er heel veel 
dingen geëvalueerd en besproken, een aantal punten die daar 

uit zijn gekomen zijn te vinden onder de besluiten 2011.  
Een van de punten in deze besluitenlijst is dat deze editie van 

de Polshoogte aan alle leden of gezinnen op papier wordt 
verstrekt. Dan kan iedereen deze Polshoogte er nog eens bij 

pakken om de wijzigingen en diverse lijsten en overzichten na 
te lezen. Het jeugdreglement is ook in deze editie 

opgenomen, dit met name voor de ouders van al onze 
jeugdleden, want ook voor al onze jeugdspringers zijn er een 

aantal regels waar ze mee te maken krijgen, als ze met de 
wedstrijden mee gaan springen.  

Verder staan in de jeugdhoek verslagen van een aantal 
jeugdspringers, mooi om te lezen hoe ze het polsstok-

verspringen beleven en hoe ze daarvoor promotie hebben 
gemaakt. Zij hebben zin in het nieuwe seizoen en wij sluiten 

ons daar graag bij aan. 
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 6 juli 2011 
De volgende editie komt uit: rond 15 juli 2011 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 

mailto:arja.helmes@pbholland.com
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Van het bestuur 
 

Terwijl ik dit schrijf is het lente, maar al 
prachtig springersweer. Zonnig, helder en een 

licht windje! Hopelijk is dit de voorbode voor 
een lange zonnige zomer die garant staat voor prachtige 

wedstrijden.  
  

Ach, met of zonder goed weer, het wordt in ieder geval weer 
een hele mooie zomer. Want met een pols of stokje, wat zand 

en water en elkaar hebben wij al gezellige en leuke trainingen 
en wedstrijden. Dat is de basis waarmee we plezier aan onze 

sport beleven als springer, trainer, TC-'er, vader, mikker, 
moeder, meter of bestuurder. Iedereen heeft zijn eigen rol en 

al die rollen samen zorgen er elk jaar weer voor dat we vele 
prachtige activiteiten kunnen organiseren, waarbij de kern het 

plezier in en rondom het springen blijft.  
  

Welke grote evenementen staan er op de rol? Het Nederlands 
Kampioenschap natuurlijk waar in Linschoten al druk wordt 

gewerkt aan de voorbereidingen. En zo wordt er ook al 
nagedacht en voorbereid voor de Polsstokdag in 

Polsbroekerdam. En jullie lezen en horen hier en daar 
natuurlijk ook al over het Red Bull 'Fierste Ljepper' event dat 

dit jaar zijn tweede editie gaat krijgen, na de bijzonder 
succesvolle editie van vorig jaar. En we hopen ook al een 

traditie gestart te zijn in het contracteren van een bekende 
spreker om het polsstokjaar te openen. Na de zeer bevlogen 

lezing van Jan Ykema vorig jaar, zijn we er dit jaar in 
geslaagd meervoudig Fries Kampioen en 'Grootste Ljepper' 

Gerhard Vlieger uit te nodigen. Hij zal vertellen over zijn 
beleving bij het fierljeppen: hoe hij trainde, de wedstrijden 

beleefde, hoe het is om kampioen te zijn, maar ook over zijn 
periode na het springen toen hij zoekend was en daar ook 

weer uit is gekomen.  
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Noteer vrijdagavond 20 mei in de Triangel alvast in je 
agenda. Vaste prik voor springers, trainers en alle 

polsstokliefhebbers. 
  

Tot slot wens ik je veel leesplezier met deze editie van de 
Polshoogte! Er staan weer vele leuke verhalen in! 

  
Met vriendelijke groet, 

Douwe Boersma 
Namens het bestuur 

 
 

Seizoensopening op 20 mei met Gerhard Vlieger 
 

Het is leuk om met zijn allen stil te staan bij het begin van 
weer een nieuw seizoen. En het is inspirerend om een 

kampioen te horen vertellen hoe hij zijn sport beleefde en 
succesvol werd. Dit jaar zal meervoudig Fries Kampioen, 

langdurig Fries Recordhouder en gekozen tot Grootste Ljepper 
Gerhard Vlieger vertellen over zijn beleving bij het fierljeppen 

in al zijn facetten. Hij zal vertellen over training, hoe hij met 
wedstrijden omging, hoe het is om kampioen te worden en te 

zijn, maar hij is ook openhartig over de minder leuke periode 
na het springen, waarbij hij uiteindelijk veel steun in het 

geloof heeft gevonden. Hij is ook één van de weinige 
springers is die onze Aart heeft verslagen op een NK.   

Dat zegt wat over Gerhard, maar natuurlijk ook over Aart! 
  

We hebben vorig jaar bij de eerste 'kampioenslezing' gemerkt 
dat er in het begin van het seizoen ineens veel meer PR's 

waren dan in andere jaren, dus dit is niet een uitnodiging, 
maar een oproep aan springers en trainers om deze avond bij 

te wonen! Uiteraard geldt de uitnodiging voor alle 
polsstokliefhebbers. Je bent van harte welkom op vrijdag 20 

mei om 20.00 uur in de Triangel. 
 



  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT     
                                                                       

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 

                                                                                                                                                                                                         

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

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

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

B&V Electronics B.V. 

Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 

Tel: 030 699 37 37 

Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 

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

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:jan.den.kartog@hagra.nl
mailto:jan.de.graaff@hagra.nl
http://www.hagra.nl/
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Hét aanzoek was tijdens het  
NK in Buitenpost en nu  

wordt het werkelijkheid. 
Hét huwelijk van twee 

polsstokverspringers die beiden 
Nederlands Kampioen  

zijn geweest. 
 

We wensen  
Jaco en Liesbeth  

een geweldige dag  
en heel veel geluk  

in hun nieuwe woonplaats 
 Woerden. 
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Speciale Wedstrijden! 
 

Elk jaar kiezen we een paar wedstrijden uit om extra veel 
aandacht aan te besteden; dit zijn de speciale wedstrijden. 

Op deze wedstrijden zal er meer media aanwezig zijn en we 
hopen ook op meer publiek! Dit zijn daarom ook extra leuke 

wedstrijden om al je vrienden en familie te laten zien hoe leuk 
de wedstrijden van het polsstokverspringen zijn.  

 
Dit zijn de speciale wedstrijden van het seizoen van 2011 die 

allemaal op zaterdag worden gehouden: 
 

 Kampioenschap van Jaarsveld   
  Jaarsveld   -  11 juni - 15:00 uur 
 

 Polsstokdag       
  Polsbroekerdam  -  21 juli  - 14:00 uur 

 

 Vlisterbokaal       
  Vlist     -   6 aug. - 19.00 uur 

 

 Hollands Kampioenschap     
  Polsbroekerdam -  13 aug. - 14:00 uur 

 

 Nederlands Kampioenschap   
  Linschoten   -  27 aug.  - 14:00 uur 

 
Bij de Polsstokdag, de Vlisterbokaal en het Hollands 

Kampioenschap wordt er € 2,- entree gevraagd.  
Voor het Nederlands Kampioenschap bedraagt de entree 

€ 5,-. In de eerstvolgende Polshoogte komen vrijkaartjes. 
Je kunt deze uitdelen aan vrienden en familie zodat ze gratis 

toegang hebben.  
 

De Promotiecommissie 
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Linschoten focust zich 

volledig op een onvergetelijk 
Groene Hart NK 2011.   

 
 

De zomertijd is begonnen, maart ligt achter ons en dat 
betekent dat de groepsgewijze buitentrainingen bij de 

verschillende afdelingen weer zijn begonnen. De winterslaap 
is ten einde. 

 
Nou heeft de afdeling Linschoten weinig of geen winterslaap 

gekend want wij hebben die periode gebruikt om het Groene 
Hart NK 2011 voor te bereiden en denken zelf daarin goed 

geslaagd te zijn. Natuurlijk moeten er nog wat laatste puntjes 
op de bekende i gezet worden maar Linschoten is er klaar 

voor. 
 

Tijdens de ALV van de PBH hebben we onze plannen mogen 
presenteren maar op deze plaats willen we ook nog wel een 

tipje van de bekende sluier op lichten. Voor iedereen die 
straks het NK bezoekt, deelnemer, toeschouwer of wie dan 

ook, we hebben voor die wedstrijd een nieuwe entree en wel 
direct achter onze kantine, recht tegenover de bestaande 

entree dus. In het weiland achter onze kantine wordt straks 
ook geparkeerd en via een nieuw aan te leggen “noodbrug” 

kan de accommodatie bereikt worden.  
 

Ook zal er een heus springerskwartier ingericht gaan worden 
waar één vast aanspreekpunt is voor alle springers en waar in 

principe geen publiek kan komen. De springers kunnen zich 
naar onze mening op die manier optimaal concentreren op 

hun sprongen en het NK gaat natuurlijk op de eerste plaats 
om de individuele springprestaties. Wij willen zoveel als 

binnen ons vermogen is daar voor faciliteren. 
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De buitentrainingen die heel snel beginnen of al zijn 
begonnen zijn een voorbereiding op de seizoensopenings- 

wedstrijd op 14 mei. Slechts 15/16 weken na de 
seizoensopening is het Groene Hart NK 2011 hetgeen onder 

andere betekent dat zelfs de eerste wedstrijd al een basis kan 
vormen voor je klassement op basis waarvan je straks van je 

bond een uitnodiging krijgt voor deelname aan ons Groene 
Hart NK 2011. Als een ieder straks met die gedachte aan de 

wedstrijden gaat beginnen kan het toch niet anders dan dat 
er vele klassementen verbeterd gaan worden komend 

seizoen, want het moet voor alle springers een uitdaging zijn 
straks in Linschoten mee te mogen doen aan het Groene Hart 

NK 2011.  
 

Wij denken dat het een goede zaak is dat er ook wat meer 
fanatieke springers zijn die de wintermaanden op een andere 

manier hebben getraind als voorbereiding op het nieuwe 
seizoen, we zullen de 14e mei zien of dat resultaat heeft 

opgeleverd.  
 

Natuurlijk weten we allemaal dat Jaco en Liesbeth een wat 
speciale voorbereiding hebben op het nieuwe seizoen, niet 

alleen de afgelopen maanden veel verbouwingswerkzaam-
heden aan hun eigen huis maar op 7 mei, ja één week voor 

de seizoensopening, ook nog een trouwdag plannen. Of dat 
een juiste voorbereiding is op opnieuw een belangrijk seizoen 

weten we over 6 weken. 
 

Linschoten zal zeker de nodige aandacht besteden aan de 

wedstrijden voor het Groene Hart NK 2011 waaronder de 
seizoensopening maar we blijven ons toch echt focussen op 

dat Groene Hart NK 2011 op 27 augustus.  
 

We houden jullie op de hoogte en graag tot ziens straks op de 
verschillende wedstrijden en natuurlijk veel succes met je 

klassement want eigenlijk zouden we jullie allemaal wel mee 
willen laten springen maar dat gaat nou eenmaal niet lukken. 



Grote Wade 28 

3439 NS  

Nieuwegein 

 

tel 030-2660588 

 

info@zarioh.nl 
 

www.zarioh.nl 

 
 
 

 

 
 

Zin in vakantie? 
 

 

 

 
 

 
 

Pr W Alexanderstr 10 - 3411 BG Lopik 

Tel: 0348-554474 Fax: 0348-554619 
 

Dorpsplein 14 - 2821 AS Stolwijk 

Tel: 0182-341237 Fax: 0182-240365 
 
 

E-mail: info@keyzerreizen.nl  
Internet: www.keyzerreizen.nl 

 

Wij kunnen al uw 
vakantieplannen realiseren. 

 
 

- Compleet verzorgde reizen van div. 
reisorganisaties 
- Voordelige lijndiensttickets 

- Actieve reizen 
- Stedenarrangementen 
- Weekendje weg 

 
 

 

Wij willen u graag onder het genot van  
een kopje koffie, helpen met het 

realiseren van uw vakantieplannen!!              

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarioh Schoonmaakdiensten  

zorgt bij bedrijven en organisaties 
in heel Nederland voor netheid en 
hygiëne. Voor elk professioneel 

bedrijf zijn dit elementaire 
vereisten. Schoon gepoetste 

ruimten, glanzende vloeren en 
glasheldere ruiten stralen af op uw 
imago. En geven uw bezoekers, 
klanten en relaties een direct een 
positieve indruk. Wij maken het 

mogelijk. Want Zarioh 
Schoonmaakdiensten staat garant 
voor een professionele inzet met 
een helder resultaat. Ons team 

gespecialiseerde & gemotiveerde 
medewerkers klaart elke klus. 
Snel, vakkundig en op maat. 

 

Zarioh bedrijfsdiensten 

 is een jonge enthousiaste 
onderneming met veel 

kennis van de arbeidsmarkt. 
Wij zijn in korte tijd 
uitgegroeid tot een 

 full service 
arbeidsmarktdeskundige. 
Thuis in vele sectoren en 
toonaangevend in diverse 

branches. Wij helpen 
bedrijven met het werven en 
selecteren van professionele 

medewerkers en leveren 
flexibele arbeid door 

detachering en uitzending 
voor tijdelijke ondersteuning 

of vervanging. 

http://www.keyzerreizen.nl/
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DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  
 

 

Beste Polsstokvrienden.     
 

Hierbij mijn bijdrage voor de Polshoogte, Cees van harte 
bedankt om mij de kans te geven . 

Als eerste zal ik mij even voorstellen aan degene die mij niet 
kennen. Ik ben Erwin van Duin en 47 jaar oud, ik woon in 

Haastrecht en van beroep ben ik chauffeur op een 
vuilniswagen bij Sita. Ik heb 3 kinderen, Dennis, Robin en 

Judith, en die hebben allemaal op polsstokspringen gezeten bij 
de vereniging Vlist. 

De meeste mensen kennen mij 
denk ik als TC-er of als meter bij 

de wedstrijden, ik doe dit vaak 
met Gerard Backx en zo is het 

duo Geer en Goor ontstaan. 
Ik ben al enkele jaren actief voor 

PCV Vlist en heb daar ook in het 
bestuur gezeten, nu doe ik daar 

nog sponsorzaken en ben daar 
vrijwilliger. 

Genoeg over mij zelf verteld en 
nu verder met de stand van 

zaken op dit moment. Wat mij 
opvalt bij het springen is de sfeer 

tussen de sporters onderling, het 
lijkt wel of ze allemaal vrienden 

zijn van elkaar en dat komt de prestaties ten goede. Het is 
heel belangrijk als je met een goed gevoel aan de wedstrijd 

kan beginnen, hierdoor zijn er al vele pr‟s gesprongen. 
Wat verwacht ik van het komende seizoen? Ik weet het ook 

nog niet, maar ik hoop dat wij dit jaar de Friezen een lesje 
kunnen leren en dat de Nederlandse records weer in Hollandse 

handen komen.  
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Ook ben ik blij met de oprichting van Zegveld, want wees eens 
eerlijk hoe meer springers hoe meer vreugde, zeker nu ik zie 

dat steeds meer jeugd zich voor de sport gaat interesseren.  
Als laatste wil ik Jaco en Liesbeth een fantastisch huwelijk 

wensen en alle springers het beste voor het nieuwe seizoen 
met vele records en kampioenen.   
 

Ik geef bij deze de doorgeschoven pen aan Brenda Knijff, 
omdat ik het geweldig vind dat er bij ons vrouwen in de TC 

zitten, en hier kunnen de Friezen nog wat van leren. 
 

Met vriendelijk groet, Erwin van Duin 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Red Bull Fierste Ljepper 

In de vorige Polshoogte is al geschreven 
dat Red Bull Fierste Ljepper op 25 juni 

wordt georganiseerd.  

De organisatie nam onlangs contact met 
ons op dat ze een mooie locatie -in 

Leiden- hadden gevonden, maar dat daar op 25 juni al een 
grote festiviteit was gepland. Er werd aan ons gevraagd of ze 

het evenement op een zondag konden organiseren. Dit 
hadden we vorig jaar al uitvoerig besproken met de 

toenmalige contactpersoon en we hebben toen al aangegeven 
dat we daar niet aan mee willen werken. Een andere 

mogelijkheid was om na te gaan of het evenement mogelijk 
een week eerder georganiseerd kon worden. Daarop is 

contact opgenomen met afd. Vlist en het FLB, want er moest 
dan wellicht iets worden verschoven. Een week na dit contact 

was de jaarvergadering van het FLB en is door de daar 
aanwezige pers geschreven dat het evenement op 18 juni in 

Leiden zou worden gehouden, iets wat nog lang niet zeker 
was. De dag na deze publicatie hoorden we van Red Bull dat 

de locatie Leiden niet door kan gaan. We hopen z.s.m. op de 
website te berichten waar het evenement wordt gehouden. 
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Commentatoroverzicht 2011 

 

 Datum tijd Accommodatie  Wedstrijd Commentator 
14/05 15.00 Linschoten Seizoensopening Wim Roskam 

18/05 19.00 Vlist Bert Hertog Bokaal Jan Tigchelaar 

21/05 19.00 Vlist Bert Hertog Bokaal Eelco Tigchelaar 

25/05 19.00 Polsbroekerdam Martin de Ridder Bok Wim Roskam 

28/05 14.00 Polsbroekerdam JEVA Bokaal Lianne vd Wijk 

04/06 19.00 Linschoten van Vliet Caravanscup Maartje de Jong 

08/06 19.00 Jaarsveld GoudseGH Bokaal Eelco Tigchelaar 

11/06 15.00 Jaarsveld Kamp. van Jaarsveld Wim Roskam 

15/06 19.00 Vlist Bert Hertog Bokaal Lianne vd Wijk 

18/06 19.00 Vlist Bert Hertog Bokaal Maartje de Jong 

25/06 ??? ??? Red Bull event Eelco Tigchelaar 

29/06 19.00 Vlist Bert Hertog Bokaal Wim Roskam 

02/07 14.00 Grijpskerk Tweekamp Wim Roskam 

06/07 19.00 Linschoten De Zwarte Bokaal Eelco Tigchelaar 

09/07 19.00 Linschoten Veeh Spruit bokaal Jan Tigchelaar 

13/07 19.00 Jaarsveld Eikelenboombokaal Eelco Tigchelaar 

16/07 15.00 Jaarsveld GPI bokaal Lianne vd Wijk 

20/07 19.00 Polsbroekerdam Bert Hertog Bokaal Lianne vd Wijk 

23/07 14.00 Polsbroekerdam Polsstokdag Wim Roskam 

30/07 10.00 It Heidenskip NFM Lianne en Eelco?  

03/08 19.00 Vlist Bert Hertog Bokaal Eelco Tigchelaar 

06/08 19.00 Vlist Vlisterbokaal Jan Tigchelaar 

10/08 19.00 Polsbroekerdam Kamp. vd Lopikerwaard Wim Roskam 

13/08 14.00 Polsbroekerdam 
Hollands 
Kampioenschap 

Maartje de Jong  
Lianne vd Wijk 

17/08 19.00 Linschoten Inst. vd Vaartbokaal Lianne vd Wijk 

20/08 15.00 Jaarsveld Jan den Hartoghbokaal Maartje de Jong 

24/08 19.00 Linschoten Bert Hertog bokaal Eelco Tigchelaar 

27/08 14.00 Linschoten  Nederl Kampioenschap Eelco Tigchelaar 

03/09 10.00 IJlst NK Jeugd Lianne vd Wijk 

10/09 14.00 Jaarsveld Koppelcup 
Wim Roskam  
Jan Tigchelaar 



WWW.SNUISTERIJE.NL 
   KERKSTRAAT 26       IJSSELSTEIN                                   

030-6871199 

 

Faunafoodstore 
Wilgenweg 19 

Bedrijventerrein 
Tappersheul 

3421TV  Oudewater 
Tel:  0348-561528 

Fax: 0348-561110 

Mail: 
info@faunafoodstore.nl 

 

Diervoeders en 
benodigdheden 

voor 
boeren,burgers en 

buitenlui! 
 

Iedereen springt 

verder met 

Faunafoodstore 
 

 

   

 

 

Stap eens binnen bij 

De Snuisterije. 
De merken die wij 

voeren zijn o.a.: HABA, 

LILLIFEE,SCHLEICH, 

KAPLA,DUSHI en een  

groot assortiment  

HOUTEN SPEELGOED. 
 

Wij doen ook aan verjaardagsmandjes.  

De jarige kiest zelf zijn cadeautjes uit en legt 

 deze in zijn mand. Familie en vriendjes kiezen 

daaruit een passend cadeau. Zo heeft u dus 

 altijd een cadeau wat de jarige heel graag  

wilt hebben en wat past bij uw budget! 
 

Bezoek ook eens onze webshop!  

 

Kozijnen 
Nieuwbouw 

Verbouw 
Renovatie 

Restauratie 
 

 

Lopikerweg West 102     
3411 AT   Lopik     

Telefoon  0348-554049 

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 
De Wit Multimedia 

Hogewoerd 2  Woerden Tel 0348-419902 

 

Op zoek naar een leuk kindercadeau? 

http://www.dewitcomputers.nl/
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Besluiten 2011 
 

Onderstaande besluiten zijn aan de orde 
gekomen tijdens de besluitvormingsroute,  

enkele besluiten zijn goedgekeurd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 23 maart. 

 
- Het wedstrijdreglement wordt aangevuld met de regel dat 

minimaal 15 minuten gewacht wordt voordat een wedstrijd 
definitief gestaakt wordt bij regen of slecht weer. 

- In 2011 wordt strenger toegezien op handhaving van de 
straffenlijst op het moment dat springers zich niet 

afmelden. 
- De jeugd krijgt op termijn een eigen Hollands 

kampioenschap op een andere datum dan het gewone HK. 
We gaan proberen dit in 2011 te realiseren. Lukt dit niet, 

dan is het eerste echte jeugd-HK naar verwachting in 

2012. 
- Bij de doordeweekse avondwedstrijden in augustus is 

voortaan een finale met één finalesprong in plaats van de 
gebruikelijke twee sprongen. 

- Het landen op de beschoeiingrand is gevaarlijk en een 
belangrijk aandachtspunt voor de springers. Aan de 

verenigingen en de Springersraad wordt verzocht om 
hierover extra te communiceren richting de springers. 

- Het HB heeft de Springersraad verzocht om de autoriteit 
van de wedstrijdleider te bespreken en mensen erop aan 

te spreken. 
- Als het logistiek te regelen is, komen er twee 

wedstrijdleiders per wedstrijd. Voorafgaand aan het 
seizoen worden de wedstrijdleiders ingedeeld en 

doorgegeven via de Polshoogte. 

- De volgorde na de wedstrijd wordt aangepast (met 
uitzondering HK en NK) naar: 

1. Eerst opruimen. Elke springer eigen schans opruimen 
2. Dan kampioenen huldigen 
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3. Uiterlijk een half uur na de wedstrijd volgt de 
prijsuitreiking 

- De volgende nieuwe polsstokken worden aangeschaft: 
1. Er wordt een 13,25 polsstok aangeschaft bij een andere 

leverancier (Hallspars) 
2. Er wordt een extra 9 meter polsstok aangeschaft 

3. Er wordt een lichte 11,50 meter polsstok t.b.v. de 
dames aangeschaft 

- Extra topjes met de volgende lengtes worden aangeschaft: 
- 50, 75, 100 en 125cm 

De TC gaat een nieuw opbergsysteem voor de topjes 
ontwikkelen. 

- Het touwen releasemechanisme wordt verplicht. 
- De straffenlijst wordt via de wedstrijdleider (TC) op de 

website vermeldt en deze is openbaar 
- Verenigingen zoeken gezamenlijk naar een oplossing 

waarbij de aanvangstijden wedstrijd gelijk zijn (dit is in 

2011 nog niet gelukt). 
- De huidige werkwijze waarbij leden zelf kunnen aangeven 

of zij Polshoogte per mail op papier of niet willen 
ontvangen blijft bestaan. 

De Polshoogte van mei wordt voortaan ook aan alle 
ontvangers op papier verstrekt. 

- Er wordt een procedure opgesteld voor het aanwijzen van 
bondscoach, schansbegeleiders en ceremoniemeester bij 

TK/NK. 
- We gaan via website en verenigingen de ouders 

informeren over gewenst gedrag en gebruiken daarbij de 
door de overheid verstrekte brochures. 

- Er wordt een procedure opgesteld ten behoeve van de 
(on)mogelijkheden rond persoonlijke sponsoring. 

- In samenwerking met Erik Bos wordt een eerste aanzet 

voor huishoudelijk reglement gemaakt. 
- Het HB heeft de TC verzocht om een proef met veiligheid 

m.b.t. de landing te organiseren. 
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- Erik Bos en TC gaan onderzoek doen naar eisen aan de 
krachten van polsstokken en het opnemen van deze eisen 

in de FVV.  
- De statuten zijn gecontroleerd en worden aangepast aan 

de actuele situatie. 
- We gaan op zoek naar een boekingsbureau voor clinics. 

Verenigingen kunnen zelf vooraf aangeven op welke 
momenten zij groepen kunnen ontvangen. 

  

 
 

Promotie-degradatie 
 

Op de volgende data wordt er (na de wedstrijden) besloten 
over promotie-degradatie. 

-  28 mei - 11 juni - 6 juli - 20 juli - 10 augustus 
  

 

 

Licentiespringen 
 

In de volgende weken is het mogelijk om licentie te behalen. 
week 19 - do 12 mei in Linschoten 

week 22 - do 2 juni in Linschoten 
week 24 - do 16 juni in Vlist 

week 26 - ma 27 juni in … 
week 28 - do 14 juli in Jaarsveld  

week 31 - do 4 augustus in Vlist 
 

Het licentiespringen wordt gecoördineerd door Ben van 
Schaik, verenigingen/trainers moeten van te voren aan Ben 

opgeven welke springers er komen.  
Ben beslist uiteindelijk welke springers daadwerkelijk zo ver 

zijn dat ze voor hun licentie kunnen springen.  
Ben van Schaik 0348-451949 / 06-17548768 
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Namenlijst besturen PBH afdelingen 
 
 

Linschoten Jaarsveld 
Voorzitter 

Jaco de Groot  
06-12079183 

jaco@boerbert.nl 

Voorzitter 

Bert Koetsier 
Tel 0182-610925 
bert.koetsier@polsstokjaarsveld.nll  

Secretaris 
Carolien de Groot 

Tel 06-54798913 
pclinschoten@gmail.com 

Secretaris 
Herman Stigter 

Tel 0348-552525 / 06-51528898 
herman.stigter@polsstokjaarsveld.nl 

Penningmeester  

Floris van Elzakker 
0348-424471 /  

06-20926705 

floris_drac@hotmail.com 
 

 

Penningmeester 

Teus Eikelenboom 
Tel 0348-552450 / 06-24426229 

teus.eikelenboom@polsstokjaarsveld.nl 

Leden 
Maartje Spruit   

Gerwin van Vliet   
Cees van Ee 
Rina Hendrikx 

Leden 
Leo Roskam 

Eelco Tigchelaar 
Didy Brokking 

 

Vlist Polsbroekerdam 
Voorzitter 
Maartje de Jong 

Tel 06-46438420 
maartje@pcvlist.nl 

Voorzitter 
Vacant 

 

Secretaris 
Carla Bos  
Tel 06-53585342  

carla@pcvlist.nl  

Secretaris 
Arina Schalij Tel 06-41936286 
Jolanda Maton Tel 06-42096125  

secretariaat@polsstokkerdam.nl 

Penningmeester 

André Faaij 
Tel 06-44906856 
andre@pcvlist.nl 

Penningmeester 

Ronald Vlasveld 
Tel 030-6889839 
ronald.vlasveld@xs4all.nl 

Leden  
Krista van Midden  

Marja Tigchelaar  
Hans van Eijk 
Gerard Backx 

Leden 
Jacob Zwijnenburg  

Ronald Overbeek       
Liesbeth de With 
Gerdie Snoek 

mailto:pclinschoten@gmail.com
mailto:secretariaat@polsstokkerdam.nl
mailto:ronald.vlasveld@xs4all.nl
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Aan- of afmelden voor de wedstrijden 2011 
 

Net als vorig seizoen kan iedere springer met licentie zich 
weer opgeven en afmelden via de website. En kan je zien 

voor welke wedstrijden je op de wedstrijdlijst staat. 
Sta je voor een wedstrijd niet aangemeld of spring je een 

wedstrijd niet mee meld dit aan 
wedstrijdadministratie@pbholland.com  

 
We willen je vragen om je altijd zo vroeg mogelijk, 

uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd, aan of af te melden  
 

Alleen springers op de grote schans moeten zich aan- en 
afmelden voor de wedstrijden. De jeugdspringers hoeven dit 

niet te doen, zij zijn automatisch aangemeld voor alle 
jeugdwedstrijden. (Alleen een jeugdspringer die zijn of haar 

1e wedstrijd gaat springen moet zich nog wel aanmelden, 
hiervoor moet je wel toestemming hebben van je trainer) 

Om te zien of je aangemeld bent voor de wedstrijden kijk je 
bij de wedstrijdkalender en dan klik je op de naam van de 

wedstrijd. Nu kom je op de pagina waar de voorlopige 
wedstrijdlijst van de betreffende wedstrijd op staat. Hier kun 

je zien wie er op de wedstrijd allemaal mee springen, en of 
je aan- of afgemeld staat voor de betreffende wedstrijd. 

 
Het wedstrijdsecretariaat 

 
Op de volgende bladzijden volgt de schansindeling op 

basis van het eindklassement van 2010. 
 

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

 
Let op! I.v.m. licentiespringen komen er nog 

aanvullingen. Kijk de dagen voor de 1e wedstrijd nog  

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

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com
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Schansindeling seizoen 2011 
 
 

1e klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

54 Christiaan Spruit Senioren Topklasse A 

24 Erik Bos Senioren Topklasse A 

16 Niels Koetsier Senioren Topklasse A 

69 Bastiaan de Bruijn Senioren Topklasse A 

15 Pieter Verweij Senioren Topklasse A 

55 Corné Spruit Senioren Topklasse A 

68 Cornelis de Bruijn Senioren Topklasse A 

42 Jaco de Groot Senioren Topklasse A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

34 Hans van Eijk Senioren A A 

19 Corné Lekkerkerker Senioren A A 

64 Florus de With Senioren A A 

36 Pieter Hielema Senioren A A 

43 Werner Kamphof Senioren A A 

60 Gerwin van Vliet Senioren A A 

63 Jan-Willem de Groot Senioren A A 

52 Floris van Elzakker Senioren A A 
 

Nr Naam Klasse Schans 

99 Johnny Haars Junioren Topklasse B 

72 Dennis van Zelderen Junioren Topklasse B 

77 Geert Pieter de Bruijn Junioren Topklasse B 

89 Freek Strien Junioren Topklasse B 

49 Sander van Vliet Junioren Topklasse B 

86 Rian Baas Junioren Topklasse B 

91 Anthony Lekkerkerker Junioren Topklasse B 

97 Wilco van Amerongen Junioren Topklasse B 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1988H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1993H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H032
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1982H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H007
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H004
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
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Nr Naam Klasse Schans 

78 Gustian Roskam Junioren A B 

121 Maik Backx Junioren A B 

75 Bas van Ingen Junioren A B 

105 Wietse van Schaik Junioren A B 

79 Laurens Lekkerkerker Junioren A B 

66 Wilco den Boer Junioren A B 

88 Arno Baas Junioren A B 

122 Thomas van Midden Junioren A B 

 

Nr Naam Klasse Schans 

145 Annemarie van Schaik Dames Topklasse C 

18 Margriet Kamphof Dames Topklasse C 

58 Fabienne Booij Dames Topklasse C 

20 Carina den Hartogh Dames Topklasse C 

10 Liesbeth de With Dames Topklasse C 

81 Jessica Snoek Dames Topklasse C 

44 Wendy Helmes Dames Topklasse C 

35 Dymphie van Rooijen Dames Topklasse C 

 

Nr Naam Klasse Schans 

155 Ricardo Faaij Jongens Topklasse C 

102 John Cluistra Jongens Topklasse C 

98 Stefan Baas Jongens Topklasse C 

116 Geert Brokking Jongens Topklasse C 

119 Jens Vlasveld Jongens Topklasse C 

120 Martijn Rietveld Jongens Topklasse C 

104 Martijn van Schaik Jongens Topklasse C 

123 Erwin Timmerarends Jongens Topklasse C 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H066
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H067
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1989H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H065
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H048
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H021
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H020


 

Ontwerp, Aanleg, 

Onderhoud & Advies 
 

Hoveniersbedrijf 

A.J. Eikelenboom 

Lopikerweg Oost 127 

3411 LZ Lopikerkapel 
 

Tel. 0348-557432       Fax. 0348-557487     Mob. 06-53319975 
 

E-mail  info@hovenier-eikelenboom.nl  www.hovenier-eikelenboom.nl 

 

 

     
   Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 

14.00 – 18.00 uur 
zaterdag 

10.00 – 17.00 uur 

 
 

’t Klaphek 5 
langs de Lekdijk 

Nieuwegein/ 
IJsselstein  

 Tel 030-6066017                                                                    
 

 

 

 

 

 

 
 

 Rabobank 

 

 

 

Hubo Wim van Eijk 
 

Utrechtsestraat 37-39 
3401 CT IJsselstein 

tel: 030-6881516 

Voor uw excursie, kinderfeestje, kano’s, skelters 
en streeklunch kunt u ook bij ons terecht! 

 

www.klaphek5.nl 

mailto:info@hovenier-eikelenboom.nl
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Schansindeling seizoen 2011 
 

2e Klasse 
 

Nr Naam Klasse Schans 

115 Arie Jan van der Vlist Mixklasse A A 

114 Teus Korevaar Mixklasse A A 

144 Robin Bikker Mixklasse A A 

109 Matthijs van Rooijen Mixklasse A A 

61 Jordin Maton Mixklasse A A 

65 Wessel Klok Mixklasse A A 

113 Dennis van Duin Mixklasse A A 

107 Bram van de Berg Mixklasse A A 

83 Gijsbert de With Mixklasse A A 

 

Nr Naam Klasse Schans 

29 Gerrit Eikelenboom Mixklasse B A 

91 Aartjan van Cappellen Mixklasse B A 

158 Gerco van Amerongen Mixklasse B A 

146 Jan Pieter den Boer Mixklasse B A 

27 Wander Postma Mixklasse B A 

33 Matthijs Hilgeman Mixklasse B A 

94 Christiaan de With Mixklasse B A 

80 Felipe Roskam Mixklasse B A 

96 Matthijs Oosterom Mixklasse B A 

141 Arieko Zwijnenburg Mixklasse B A 

106 Laurens de Bruijn Mixklasse B A 

112 Arie de Wit Mixklasse B A 

51 Gerard Nap Mixklasse B A 

 
 

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H016
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H052
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H020
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H036
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1985H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H050
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1996H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H024
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H027
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H013
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H001
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Nr Naam Klasse Schans 

30 Hilde van der Paauw Dames A B 

147 Kimberly de Jong Dames A B 

136 Willeke Schalij Dames A B 

87 Kathy Baars Dames A B 

76 Esther Stigter Dames A B 

130 Doriene de Wit Dames A B 

139 Sofie Strien Dames A B 

127 Dorine van der Stok Dames A B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

59 Koen van der Vlist Jongens A B 

25 Robert Benschop Jongens A B 

135 Danny Baas Jongens A B 

129 Gerben van Schaik Jongens A B 

117 Remco Benschop Jongens A B 

143 Auke de Wit Jongens A B 

110 Ruben van Rooijen Jongens A B 

150 Nees de Bruijn Jongens A B 
 

Nr Naam Klasse Schans 

124 Siska den Hartogh Dames B C 

154 Judith Mulder Dames B C 

151 Eline Duurkoop Dames B C 

118 Julia van Eijk Dames B C 

125 Mirjam Oosterom Dames B C 
 

Nr Naam Klasse Schans 

48 Wijnan van Ingen Jongens B C 

23 Gerwin Kastelein Jongens B C 

101 Guirence Windzak Jongens B C 

152 Bertram Hutten Jongens B C 

111 Niels van der Kroef Jongens B C  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H043
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H025
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H030
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H033
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H033
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H040
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H005
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2006H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H019
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2007H039
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H028
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2009H026
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2004H038
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H014
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2008H050
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2010H018
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H003
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Overzicht wedstrijdleiders 2011 
Afdelingen communiceren via de coördinator van de 

wedstrijdleiders: Annie vd Geer b.g.g. Henry Helmes 
 

za 14 mei 12:30 Linschoten 2e kl/jeugd Teus E  

za 14 mei 15:00 Linschoten 1e klasse Erwin vD Gerard B 

di 17 mei 19:00 Vlist 2e klasse Ad K  

wo 18 mei 19:00 Vlist 1e klasse Piet N Annie vdG 

za 21 mei 15:30 Vlist 2e kl/jeugd Remco vdB  

za 21 mei 19:00 Vlist 1e klasse Bert K Gelieny vdP 

di 24 mei 19:00 Polsbroekerd. 2e klasse Ad K Brenda K 

wo 25 mei 19:00 Polsbroekerd. 1e klasse Erwin vD Gerard B 

za 28 mei 11:00 Polsbroekerd. 2e kl/ jeugd Tino L  

za 28 mei 14:00 Polsbroekerd. 1e klasse Ad K Brenda K 

za 04 jun 15:30 Linschoten 2e kl/ jeugd Bert K  

za 04 jun 19:00 Linschoten 1e klasse Bert K Teus E 

di 07 jun 19:00 Jaarsveld 2e klasse Piet N  

wo 08 jun 19:00 Jaarsveld 1e klasse Piet N Gelieny vdP 

za 11 jun 12:30 Jaarsveld 2e kl/ jeugd Tino L  

za 11 jun 15:00 Jaarsveld 1e klasse Tino L Gelieny vdP 

di 14 jun 19:00 Vlist 2e kl/ jeugd Piet N  

wo 15 jun 19:00 Vlist 1e klasse Piet N Teus E 

za 18 jun 15:30 Vlist 2e kl/ jeugd Teus E  

za 18 jun 19:00 Vlist 1e klasse Ad K Tino L 

di 28 jun 19:00 Vlist 2e kl/ jeugd Brenda K  

wo 29 jun 19:00 Vlist 1e klasse Ad K Brenda K 

za 02 jul 14:00 Grijpskerk Tweekamp Nog niet bekend 

di 05 jul 19:00 Linschoten 2e kl/ jeugd Bert K  

wo 06 jul 19:00 Linschoten 1e klasse Brenda K Remco vdB 

za 09 jul 15:30 Linschoten 2e kl/ jeugd Gerard B  

za 09 jul 19:00 Linschoten 1e klasse Annie vdG Gerard B 

di 12 jul 19:00 Jaarsveld 2e kl/ jeugd Gelieny vdP  

wo 13 jul 19:00 Jaarsveld 1e klasse Erwin vD Gelieny vdP 

za 16 jul 12:30 Jaarsveld 2e kl/ jeugd Annie vdG Erwin vD 

za 16 jul 15:00 Jaarsveld 1e klasse Brenda K Gerard B 

di 19 jul 19:00 Polsbroekerd. 2e kl/ jeugd Brenda K Remco vdB 
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wo 20 jul 19:00 Polsbroekerd. 1e klasse Bert K Gelieny vdP 

za 23 jul 11:00 Polsbroekerd. 2e kl/ jeugd Erwin vD  

za 23 jul 14:00 Polsbroekerd. 1e klasse Erwin vD Gerard B 

za 30 jul 10:00 It Heidenskip NFM Nog niet bekend 

di 02 aug 19:00 Vlist 2e kl/jeugd Piet N  

wo 03 aug 19:00 Vlist 1e klasse Ad K Annie vdG 

za 06 aug 15:30 Vlist 2e kl/ jeugd Remco vdB  

za 06 aug 19:00 Vlist 1e klasse Annie vdG Bert K 

di 09 aug 19:00 Polsbroekerd. 2e kl/ jeugd Tino L  

wo 10 aug 19:00 Polsbroekerd. 1e klasse Piet N Gelieny vdP 

za 13 aug 14:00 Polsbroekerd. HK Teus E Remco vdB 

di 16 aug 19:00 Linschoten 2e kl/jeugd Erwin vD  

wo 17 aug 19:00 Linschoten 1e klasse Teus E Remco vdB 

za 20 aug 12:30 Jaarsveld 2e kl/ jeugd Gerard B  

za 20 aug 15:00 Jaarsveld 1e klasse Ad K Tino L 

di 23 aug 19:00 Linschoten 2e kl/ jeugd Remco vdB  

wo 24 aug 19:00 Linschoten 1e klasse Annie vdG Teus E 

za 27 aug 14:00 Linschoten NK Nog niet bekend 

za 03 sep 10:00 IJlst NK Jeugd Nog niet bekend 

za 10 sep 10:00 Jaarsveld Jeugd/ouders Nog niet bekend 

za 10 sep 14:00 Jaarsveld Koppelcup Tino L Annie vdG 
 

Coördinator polsstokbus en stokkenwagen 
Bastiaan de Bruijn is coördinator voor de polsstokbus en 
stokkenwagen, afspraken over brengen cq ophalen moeten met 

hem gemaakt worden. Hij organiseert de chauffeurs, dus 
verenigingen kunnen niet rechtstreeks met chauffeurs afspreken. 
 

Ad Knijff 06-53122608 
Henry Helmes 06-12235709 

Bert Koetsier 06-30501202 
Gerard Backx 06-30143464 
Teus Eikelenboom 06-24426299 

Piet Nap 06-30806805 
Tino Leliveld 06-14184801 

 

Annie vd Geer 06-40441009 
Brenda Knijff 06-12192325 

Remco vd Berg 06-23666438 
Erwin v Duin 06-51096027 
 

Ben van Schaik 06-17548768 
Bastiaan de Bruijn 06-38334623 

      



 

 

voor MOTORRIJLES naar 
 

                    Rijschool Wim Tuls    
 

Tevens het adres voor een goede Auto-rijopleiding 
 

 

Jeroen Boschlaan 23             tel : 0348 -553083 

3411 VE  Lopik                  mob: 06 -53261602  
 

Sporters ontvangen 
10% korting 

op het hele assortiment 
 

 

’t Sluisje 10 - 3438 AH Nieuwegein  
tel 030-6022177   

 

www.ralphsports.nl 
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Notulen ALV PBH 
23 maart 2011 

Locatie Triangel Polsbroekerdam 
 

Aanwezig: 
Leden: Pieter Verweij, Wendy Helmes, Cees van Ee, Margriet 
Kamphof, Erik Bos, Lianne v/d Wijk, Gerdie Snoek, Jessica Snoek, 

Mieke Baars, Annie vd Geer, Erwin van Duin, Carla Bos, Krista van 
Midden, Gerard Backx, Bastiaan de Bruijn, Teus Eikelenboom, Bert 

Koetsier, Laurens de Bruijn, Cornelis de Bruijn, Didy Brokking, Ilse 
de Kruyf, Henry Helmes, Marcel Blekendaal (gastspreker) 
Bestuur: Jan Kooijman (voorzitter), Arja Helmes, Bertjan van 

Vliet, Koos van Amerongen, Leo Roskam, Pieter Hielema (notulist)  

 
Met kennisgeving afwezig:  
Douwe Boersma, Jaco de Groot, Liesbeth de With, Floris van 
Elzakker, Gerwin van Vliet 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

Jan Kooijman opent de vergadering met de vaststelling dat 
dit zijn eerste ALV in de rol van voorzitter is bij de PBH.  

2010 was een prachtig polsstokjaar, we staan nu aan de 
vooravond van het nieuwe wedstrijdseizoen en hopen 

opnieuw op zo‟n mooi jaar.  
 

2. Mededelingen 
 Verenigingen krijgen de mogelijkheid om gebruik te 

maken van bus en polsstokken van de PBH. Hiervoor is 
een gebruikersovereenkomst beschikbaar. Verzoeken 

tot gebruik van de materialen kunnen ingediend 
worden bij de secretaris. Deze coördineert de 

verzoeken totdat het proces goed loopt. Daarna zal de 
taak doorgegeven worden aan het secretariaat van de 

TC. 
 De lengte van polsstokken voor de jeugd wordt 

aangepast naar 6 meter lengte. Dit is 20cm bovenop 
de huidige lengte. 
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 Er wordt in 2011 een opfriscursus georganiseerd voor 
de gediplomeerde trainers. De precieze datum wordt 

nog vastgesteld 23 april of 18 juni (18 juni is achteraf 
niet de juiste datum, dit moet zijn 23 april of 4 juni). 

 
3. Notulen ALV 17 maart 2010 

De notulen worden vastgesteld zonder opmerkingen. 
 

4. Jaarverslag 2010 
Het jaarverslag wordt vastgesteld zonder opmerkingen.  

 
5. Financiële zaken 

a) Jaarrekening 2010 
De jaarrekening 2010 wordt vastgesteld met daarbij de 

toezegging dat het volgende overzicht over 2011 meer 

inzicht gegeven wordt in de post reserveringen. 

b) Begroting 2011 

De begroting van 2011 wordt vastgesteld. 

c) Contributie 2012 

De contributie blijft in 2012 ongewijzigd. De contributie 

voor 2011 was al tijdens de ALV van 2010 vastgesteld. 

6. Kascommissie 
a) De kascommissie zijnde Liesbeth de With en Aartjan 

van Cappellen heeft verslag uitgebracht n.a.v. de 
controle aan de Penningmeester. De commissie is 

echter niet hoofdelijk aanwezig op de vergadering en 
de leden nemen met deze werkwijze geen genoegen. 

De commissie wordt verzocht het verslag richting de 
leden kenbaar te maken. Het verslag wordt gestuurd 

naar de secretariaten van de verenigingen en kan daar 
opgevraagd worden. 

b) De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Aartjan 
van Cappellen en Pieter Verweij. Tot reserve is 

benoemd Cees van Ee. 
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7. Nieuws van en voor verenigingen en commissies 
Jaarsveld 

- Er zit een nieuw 10-jarig contract in de pen met de Stichtse 
Groenlanden over het gebruik van de accommodatie. 

Linschoten 
- Margriet Kamphof verlaat het bestuur en wordt vervangen 

door Rina Hendrikx. 
Polsbroekerdam  

- Zowel de voorzitter als de secretaris stoppen vanwege 
privé omstandigheden.  

Jan Kooijman geeft aan dat Polsbroekerdam kan aangeven 
als zij ondersteuning nodig heeft van het PBH bestuur of 

andere verenigingen. 
- Daarnaast is 2011 een voorbereidingsjaar voor 

verbouwingen in 2012. 
Vlist  

Voorbereidingen zijn gaande voor de bouw van het clubhuis. 
(Vergunning is rond). Daarnaast wordt er een fietspad 

aangelegd wat langs de accommodatie gaat lopen. 
Zegveld  

- De financiën voor een nieuwe accommodatie zijn 
gevonden, alleen de bedachte locatie levert probleem op. Er 

is veel sympathie vanuit de Zegveldse gemeenschap, maar 
in overleg met de Gemeente Woerden een geschikte locatie 

vinden blijkt lastig. 
Springersraad  

- Zijn nu een jaar actief en willen de ingezette lijn 
voortzetten. 

Sponsorcommissie  
- De sponsoring blijft in 2011 ongeveer op hetzelfde niveau 

als in 2010. Via de Beursvloer IJsselstein zijn een aantal 
sponsoren gevonden die vermeld worden op een 

vrijgekomen bord op de polsstokwagen. 
Promotiecommissie  

1. Er komt op korte termijn een bijzondere onthulling. 
2. De flyers en posters voor 2011 zijn gereed en kunnen 

verspreid worden. 
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3. Speerpunt in 2011 is de regionale pers. Verenigingen 
wordt meer inzicht gegeven in de hoeveelheid pers die 

aanwezig is (vorm van rapportage nog vaststellen). 
4. Om het werk rond de website wat meer te verdelen wordt 

iedereen opgeroepen om zijn/haar steentje bij te dragen. 
Daar waar nodig en/of gewenst worden er (groeps)lessen 

gegeven in het beheer van de website (dit kan op elk 
niveau). 

5. Ook voor het beheer van onze informatie op externe 
websites (Groene Hart, Struinen, Hyves, Youtube, Twitter, 

Facebook etc.) wordt ondersteuning gevraagd. 
Technische commissie  

- In de eerste week van april wordt contact opgenomen met 
de verenigingen voor de controle van de accommodaties. De 

controle wordt uitgevoerd door Gerard Backx en Bert 
Koetsier met ondersteuning van Toon Eikelenboom. 

- De polsstokken zijn in bestelling en naar verwachting bij 
aanvang van het wedstrijdseizoen beschikbaar. 

- De mogelijkheden voor aanpassing van de polsstokwagen 
zijn nog in onderzoek. 

- De TC krijgt nieuwe tenues. 
Democommissie  

- Bertjan van Vliet wordt vervangen door Eelco Tigchelaar. 
NFB  

- Er is geen wijziging in de status van de NFB, zij is nog 
steeds de koepel. Pieter Bult als voorzitter onderhoudt de 

internationale contacten. 
- De laatste vergadering was op 19 januari. 

- De Algemene Vergadering in januari is niet doorgegaan en 
verschoven naar 1 oktober (onder voorbehoud). 

- Bert Koetsier geeft aan zorgen te hebben over de inzet van 
de NFB. Is voor alle partijen voldoende duidelijk dat de 

belangen van het polsstokverspringen gediend moeten 
worden en niet de eigen (persoonlijke/district) belangen? 

- Teus Eikelenboom geeft aan dat voor de acceptatie van het 
bijgewerkte NFB wedstrijdreglement (2009) niet de juiste 

procedures zijn doorlopen (Artikel 32.1 is niet gevolgd, er is 
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geen akkoord gevraagd aan de ALV PBH). Dit ter lering voor 
een volgende reglementupdate.  

 
8. Bestuursverkiezing 

Douwe Boersma is aftredend en wordt herkozen voor een 
nieuwe termijn. 

 
9. Toelichting besluiten 

 De voorliggende conceptstatuten zijn gemoderniseerd 
met als belangrijkste wijziging dat ook jeugdleden een 

plaats hebben gekregen. De statuten worden door de 
leden vastgesteld met één wijziging: Ereleden behouden 

stemrecht. De nieuwe statuten vervangen de statuten uit 
1979. 

 De jeugdwedstrijden hebben met ingang van komend 
seizoen ook een eigen FVV (Formulier Vaste Variabelen) 

waarin onder andere de minimale en maximale 
schansmaten zijn opgenomen. Daarnaast is een 

gewijzigde wedstrijdopzet bedacht wat ingaat op het 
moment dat er structureel 30 of meer jeugdspringers bij 

wedstrijden zijn. 
 Extra: Naar aanleiding van een vraag. Linschoten is niet 

verplicht om gebruik te maken van beide jeugdschansen. 

 De overige besluiten die tijdens de besluitvormingsroute 

behandeld zijn en waarover de ALV geïnformeerd dient te 
worden, zijn behandeld en akkoord bevonden. 

 
10. Rondvraag 

Jaarsveld - Naamgeving NK 
Er is bij de leden veel weerstand tegen het gebruik van een 

“sponsornaam” in de naamgeving van het NK. Jan Kooijman 
licht toe dat het geen bedrijf is, maar een 

gebiedsaanduiding. De meningen van de leden en een 
toelichting op het proces om te komen tot het NFB besluit 

om dit toe te staan worden uitgewisseld. Duidelijk is dat dit 
besluit niet meer teruggedraaid kan worden voor dit NK.  
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Afgesproken is dat de mening van de leden meegenomen 
wordt bij de evaluatie van het NK 2011.  

Jaarsveld - Aantal wedstrijdgroepen 2011 
Bertjan van Vliet licht toe dat deze informatie in de FVV 

verstrekt is aan de secretarissen van de verenigingen en 
tevens op te vragen is op de website van de PBH. Voor de 

vragenstellers ligt ter inzage een exemplaar bij Bertjan. 
Wim Roskam - Status aansluiting bij NOC*NSF 

De FLB wil, in tegenstelling tot eerdere gedachten, onder 
geen enkele voorwaarde meer aansluiten bij NOC*NSF en 

daarmee is er voor de PBH ook geen manier om aansluiting 
te bewerkstelligen. Er wordt op dit moment daarom geen 

energie meer gestopt in eventuele aansluiting. 
Teus Eikelenboom - Informatie besluitvormingsroute 

De vraag is hoe springers informatie krijgen over de 
besluitvormingsroute. Het antwoord daarop is dat deze 

informatie via de Springersraad aan de springers verstrekt 
kan worden.  

De werkwijze is nu dat per punt in de besluitvormingsroute 
bepaald wordt wie er geïnformeerd moeten worden en via 

welk kanaal dit gedaan wordt. Veel punten komen 
bijvoorbeeld in de Polshoogte van mei te staan. 

 
11. Pauze 

 
Na de pauze vertelt Cees van Ee over de organisatie van het 

NK. Er wordt hard en met visie gewerkt aan een zo optimaal 
mogelijk NK 2011. 

Daarna legt de Polderwachter (www.polderwachter.nl) op 
geamuseerde wijze de relatie tussen het NK en het Groene 

Hart. 
 

12. Sluiting 
Jan Kooijman sluit om ongeveer 23:00 uur de vergadering 

en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 

http://www.polderwachter.nl/


 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Boveneind N.Z. 14  -  3405 AH  Benschop  Tel. 030-6882137  -  Fax: 030-6889661 

E-mail: info@gtlekkerkerker.nl    internet: www.gtlekkerkerker.nl 
 

Voor al uw tuinhout / steengoed, 

maar ook blokhutten, tuinmeubelen en speeltoestellen. 

Tevens leveren wij diverse soorten hout, plaat-, en bouwmaterialen. 

Ook voor het vervaardigen van kozijnen, deuren, verbouwingen, 

nieuwbouw en renovaties bent u bij ons op het goede adres. 

Kom eens langs op ons bedrijf 

en bezichtig onze ruime presentatie op tuingebied. 

 

Geen tuincatalogus ontvangen? “Bel ons gerust” 

Wim Verwey 
z-Linschoterzandweg 15 
3425 EM  Oudewater 
Tel (0348) 42 11 99 

Gelegen aan het riviertje ‘De Linschoten’. 
Wij verhuren o.a. waterfietsen, kano’s  
en fietsen 
Ook polsstokverspringen op de camping op 
een échte polsstokschans 
 

www.natuurcampingdeboerderij.nl 

mailto:info@gtlekkerkerker.nl
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Zaterdag 2 april was het „De Boer Op‟ in Zegveld. 

 
Het publiek kon verschillende boerderijen bezoeken. 

Ook ons bedrijf “de Ingentjeshoeve” kon je bezichtigen. 
Je kon een DVD bekijken over de vleeskalverensector,  

met eigen ogen zien hoe mooi onze vleeskalveren  
gehuisvest zijn en natuurlijk ook kalfsvlees proeven.  

In de wei liepen schapen met lammetjes, 
je kon in een trekker van CWV 

Ons Belang zitten èn in onze paal  
van acht meter lang klimmen. 

Ik deed het voor en de mensen  
deden het na. Er waren veel  

sportievelingen die het  
probeerden, sommige kwamen  

niet helemaal boven anderen wel. 
Er gingen zelfs mannen van  

40 jaar helemaal naar boven, 
„sportieve veteranen‟.  

En tegelijk heb ik natuurlijk  
promotie gemaakt voor  

onze polsstokbond en de  
mensen uitgenodigd om een keer  

te komen oefenen of een  
wedstrijd te kijken.  

Iedereen die geïnteresseerd was,  
kreeg een foldertje mee. 

 
Het was een prachtige dag  

en alle mensen waren  
erg enthousiast. 

 
Groetjes Wijnan van Ingen. 
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Wij zijn Andy, Davy, Ronald en Richard 
 

.. uit een polder in Utrecht en we zitten op de vereniging in 
Linschoten. We zitten pas sinds eind vorig seizoen op 

polsstokspringen. Eerst wisten we niet eens dat het een 
echte sport was. We hadden thuis wel drie polsstokken en 

sprongen daar vaak mee over kleine slootjes.  
Later gingen we bij een wetering een schansje maken, 

waarbij je 5 meter 50 moet springen om niet nat te worden. 
In het begin vielen we er telkens maar weer in. Later ging 

het telkens beter en haalden we het steeds. 
 

We hoorden dat 
polsstokspringen 

een echte sport 
was en wilden 

daar eens een 

keertje kijken. 
Het leek ons heel 

leuk, dus we 
begonnen met de 

proeflessen. 
Daarna werden 

we echte leden.  
 

Inmiddels hebben we 4 schansen en één daarvan is op het 
droge. We hebben hem gemaakt met steigerbuizen en 

hebben een zandbed van 11 meter uitgegraven. Daar 
springen we nu elke dag. De trainingen en de wedstrijden 

vinden we heel leuk, ondanks het verre rijden naar de 
verenigingen. 
 

 2 April gingen we met z‟n allen zwemmen in Merwestein. Dat 
was heel leuk, omdat we toen iedereen weer zagen.  

Ook kregen we heerlijk te eten. Nu kijken we natuurlijk uit 
naar de eerste wedstrijd op 14 mei. Hopelijk hebben onze 

oefeningen thuis zin gehad en springen we in de prijzen.  
Ook hopen we natuurlijk dat iedereen goed springt. 
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Zaterdag 2 april was er in Zegveld De Boer Op. 
 

Wat is dat zullen misschien mensen zich afvragen; 
Mensen kunnen dan op een aantal bedrijven in de stallen 

kijken, zodat ze meer te weten komen over de dingen die op 
een boerderij gebeuren. 

 
Het was deze dag prachtig weer. 

Ik woon op een boerderij en ook mijn vader en moeder 
deden mee. Bij ons op de boerderij konden de mensen de 

kalfjes en de jonge koeien bekijken. 
 

De kinderen konden bij ons een kunstkoe melken en een 
bloemstukje maken. 

 
Ook reed er bij ons een trekker met een kar erachter, 

daarmee konden zowel kleine als grote mensen in meerijden, 

naar het gedeelte van ons bedrijf waar de melkkoeien staan. 
 

Natuurlijk heb ik deze dag reclame gemaakt voor 
polsstokclub Linschoten, ik heb met een trainingsjack van 

Linschoten aangelopen en ook lagen er folders van de PBH. 
 

Er zijn deze dag heel veel 
mensen geweest. 

 
Inmiddels ben ik weer 

begonnen met trainen, ik 
hoop op een mooi seizoen 

polsstokverspringen. 
  

Groetjes uit Zegveld; 

 Gerwin Kastelein  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

GRIP OP VOER 
 

Met De Samenwerking als partner heeft u grip op voer. Met de adviezen van onze 
voorlichters brengt u het eigen ruwvoer tot meerwaarde. Tezamen met onze 
kwaliteitsvoeders komt u zo tot het beste bedrijfsresultaat. 
 

VoerderWaarde.nl 
De Samenwerking is een van de deelnemers aan dit project wat staat voor openheid 
van samenstelling voor de afnemer en garanties op de voerderwaarde. Al met al grip 
op voer. 
 

Nieuwsgierig geworden wat de Samenwerking voor u kan betekenen? Kijk eens op 
onze website www.desamenwerking.nl of bel voor meer informatie naar 0182-502344. 

SPECIALIST IN: 
 

DIERVOEDERS              
OPTIVOERMENGSELS 
RANTSOENBEREKENING        
BEMESTINGSADVIES 
MESTSTOFFEN   
RUWVOEDERS 
MELKQUOTUM 
MAÏS EN GRASZADEN 
PRODUCTIERECHTEN      
BEMESTINGSPLAN 
BEX-BEREKENING  
BEDRIJFSONTWIKKELING 

Communicatiemogelijkheden met uw producent, leverancier 
en vraagbaak: 
 
C.L.V. DE SAMENWERKING UA  -  PROVINCIALEWEG OOST 36  - 
POSTBUS 1  -  2850 AA  HAASTRECHT 
TEL( 0182) 502344  -  FAX (0182) 502827   
INFO@DESAMENWERKING.NL  -  WWW.DESAMENWERKING.NL 

 

 

http://www.desamenwerking.nl/
mailto:INFO@DESAMENWERKING.NL
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Wedstrijdreglement Jeugd 
Polsstokbond Holland 

 
Artikel 1. 

Vanaf een leeftijd van 7 jaar kan een beginnende springer1 
springer in opleiding gaan bij een polsstokvereniging. Hij 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. 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. 
 

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. 

                                                 
1 Waar we de mannelijke vorm gebruiken, bedoelen we uiteraard ook de 

vrouwelijke vorm. 
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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. 

Een trainer van de eigen afdeling of de schansbegeleider 
tijdens de wedstrijd bepaalt wanneer een springer in 

opleiding eraan toe is om oefensprongen te maken van de 
grote schans. Het is een springer in opleiding niet toegestaan 

om zonder begeleiding van een trainer over de grote schans 
te springen. De trainer of TC jeugd (Ben van Schaik) kan 

aangeven dat een springer bij de eerst volgende 
licentiemogelijkheid moet licentiespringen. 

 
Artikel 9. 

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. 
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Artikel 10.  
Zodra een springer in opleiding het springen van de grote 

schans voldoende onder de knie heeft, zal hij 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 11. 
Weigert een springer om te springen voor overplaatsing, dan 

kan hij worden uitgesloten voor deelname aan de 
Jeugdwedstrijden. De TC zal hierover beslissen. Vanaf 14 

jaar kan een springer buiten mededinging deelnemen aan 
jeugdwedstrijden om zo een versnelde veilige doorstroming 

naar de 2e klas wedstrijd te bevorderen. 
 

Artikel 12. 
Op de Jeugdwedstrijden is het FVV Jeugd van toepassing. 

 
Artikel 13. 

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. 
 

Indien dit Wedstrijdreglement Jeugd niet voorziet, dan 
beslist de TC. Deze houdt als richtlijn het algemene 
Wedstrijdreglement aan. 
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2e klasse en jeugd
za 14 mei  12:30 Linschoten 
di 17 mei  19:00 Vlist* 
za 21 mei  15:30 Vlist
di 24 mei  19:00 Polsbroekerdam* 
za  28 mei  11:00 Polsbroekerdam 
  
za  04 juni  15:30 Linschoten 
di  07 juni  19:00 Jaarsveld* 
za  11 juni  12:30 Jaarsveld 
di  14 juni  19:00 Vlist 
za  18 juni  15:30 Vlist 
di  28 juni  19:00 Vlist

di  05 juli  19:00 Linschoten 
za  09 juli  15:30 Linschoten

Hier vindt u adressen van de accommodaties, uitslagen, 
foto’s en profielen van de springers, filmpjes en nog veel meer.

di  12 juli  19:00 Jaarsveld 
za  16 juli  12:30 Jaarsveld 
di  19 juli  19:00 Polsbroekerdam Wie is de Baas Bokaal
za  23 juli  11:00 Polsbroekerdam Polsstokdag

di  02 aug.  19:00 Vlist
za  06 aug.  15:30 Vlist 
di  09 aug.  19:00 Polsbroekerdam
di  16 aug.  19:00 Linschoten 
za  20 aug.  12:30 Jaarsveld 
di  23 aug.  19:00 Linschoten

za 3 sep. 10.00 IJlst NK jeugd
za 10 sep. 10.00 Jaarsveld Jeugd + ouders

*Op deze data geen jeugdwedstrijden

1e klasse 
Datum Tijd Plaats Wedstrijd

za 14 mei  15:00 Linschoten Seizoensopening 
wo 18 mei  19:00 Vlist 
za 21 mei  19:00 Vlist
wo 25 mei  19:00 Polsbroekerdam Martin de Ridder Groene Vakwinkel Bokaal
za  28 mei  14:00 Polsbroekerdam JEVA Bokaal

za  04 juni  19:00 Linschoten Van Vliet Caravans Cup
wo  08 juni 19:00 Jaarsveld Goudse Glas Handel Bokaal
za  11 juni  15:00 Jaarsveld Kampioenschap van Jaarsveld
wo  15 juni 19:00 Vlist
za  18 juni  19:00 Vlist
wo 29 juni 19.00 Vlist

za  02 juli  14:00 Grijpskerk Tweekamp
wo  06 juli  19:00 Linschoten Zwarte Bokaal 
za  09 juli  19:00 Linschoten Veehandel Spruit Bokaal
wo  13 juli  19:00 Jaarsveld Eikelenboom Bokaal
za  16 juli  15:00 Jaarsveld GPI Bokaal
wo  20 juli  19:00 Polsbroekerdam
za  23 juli  14:00 Polsbroekerdam Polsstokdag
za  30 juli  10:00 It Heidenskip Nationale Fierljep Manifestatie

wo  03 aug.  19:00 Vlist
za  06 aug.  19:00 Vlist Vlister Bokaal
wo  10 aug. 19:00 Polsbroekerdam Kampioenschap vd Lopikerwaard 
za  13 aug.  14:00 Polsbroekerdam Hollands Kampioenschap
wo  17 aug.  19:00 Linschoten Installatiebedrijf Van der Vaart Bokaal 
za  20 aug.  15:00 Jaarsveld Jan den Hartogh Bokaal
wo  24 aug.  19:00 Linschoten 
za  27 aug.  14:00 Linschoten Het Groene Hart Nederlands Kampioenschap
za  10 sep.  14:00 Jaarsveld Koppelcup

Deze poster is gesponsord door:




