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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  - Arno Baas – Carina den Hartogh  

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 
 

Als dit wordt geschreven zijn we net terug uit Grijpskerk. 

We hebben helaas niet voor een stunt kunnen zorgen door 
de Friese springers op Groningse bodem te verslaan. De 

Tweekamp was verder keurig georganiseerd door de afdeling 
Grijpskerk en degenen die daar hebben overnacht werden 

gastvrij ontvangen en mochten gebruik maken van de 
kleedkamers en toiletten van de accommodatie van deze 

Groningse vereniging. 
 

De stunt bij het springen bleef uit, maar ‟s avonds zorgde 

één van onze reservespringers wel voor een stunt door 
onderweg naar huis even langs Akkrum te rijden en daar 

Fries Kampioen mastklimmen te worden. Meer daarover op 
pagina 8 van deze Polshoogte. 

 
Wat is er verder te vinden in deze Polshoogte? Een aantal 

aankondigingen voor de Speciale Wedstrijden die nog gaan 
komen en ook een paar leuke inzendingen voor de 

Jeugdhoek. Voor degenen die nog op vakantie gaan, een 
fijne vakantie en we hopen u/jullie binnenkort op de 

wedstrijden weer te ontmoeten.   
 

Uiterste inleverdatum volgende Polshoogte: 8 december 
2011. De volgende editie komt uit: rond 16 december 2011 

Redactieadres: arja.helmes@pbholland.com 

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


  

Handelsonderneming                IMPORT - EXPORT     
                                                                       

                                                                         Melkkoeltanks, opslagtanks, 
 

                                                                         melkmachines en onderdelen 

                                                                                                                                                                                                         

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

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

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

B&V Electronics B.V. 

Lorentzlaan 12B 

3401 MX IJsselstein 

Tel: 030 699 37 37 

Fax: 030 634 00 46 

www.benvelectronics.nl 

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

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Inmiddels zijn er al weer 12 wedstrijden 
achter de rug (bij de 2e klasse 11) en de 

volgorde van het klassement staat redelijk 
vast. Een mooi moment om een tussenbalans op te maken. 
 

Bij de Senioren staat Jaco bovenaan, hoewel het begin niet 
helemaal vanzelf ging en Theo de koppositie, en daarmee 

ook de leiderstrui, nog even overnam. Daarna komt Jan-
Willem en daar weer achter een groep Senioren die aan 

elkaar gewaagd zijn, met allemaal 17 meter springers, af en 
toe een 18 meter, waar we met zijn allen van genieten 

tijdens de wedstrijden. Het verschil met de springers uit 
Friesland kwam tijdens de afgelopen Tweekamp duidelijk 

naar voren. In Friesland heeft de top dit seizoen allemaal al 
een keer voorbij de 19 meter gesprongen en onze Senioren 

verloren met ruim 8 meter verschil, ruim 1 meter per 
springer.  
 

Tot nu toe is het dit seizoen de Juniorengroep waar we het 
meest van genieten. Wilco heeft inmiddels de leiderstrui in 

zijn bezit, maar dat ging niet vanzelf. Sander kwam heel 
brutaal de eerste wedstrijd de leiderstrui opeisen en gaf deze 

ook niet meteen af. Nu ligt Rian op de loer en kruipt iedere 
week een stukje dichterbij. Daarachter zitten een zestal 

springers die allemaal al 17 meter hebben gesprongen of dit 
op een paar cm na hebben gehaald. Tijdens de wedstrijden 

zijn de springers aan elkaar gewaagd en onderling kunnen ze 
het heel goed met elkaar vinden. Zij waren de enige 

categorie die tijdens de Tweekamp winst wist te behalen en 
het ziet er voor de toekomst veelbelovend uit. 
 

Bij de Dames wist Dymphie op één wedstrijd na alles te 
winnen, maar het lijkt iets moeizamer te gaan dan vorig 

jaar, hoewel de 16 meter toch ook al een keer is gepasseerd. 
Wendy wil het Dymphie niet cadeau geven, maar ze komt 

vaak net te kort, hoewel ze er dichter op zit dan vorig jaar. 
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Jessica kampt 
nog met de 

naweeën van de 
ziekte van 

Pfeiffer, maar 
desondanks 

staat ze op een 
prima derde 

plaats. Ze voelt 
wel de hete 

adem van Carina 
in haar nek, die 

de laatste weken 
steeds beter gaat springen en dit bekroonde met een pr 

tijdens de Tweekamp, die de Dames helaas net verloren, 
omdat de Friese topdames deze dag ook heel goed 

sprongen. 
 

Dan krijgen we ook nog de Jongensgroep. Erwin 

Timmerarends is daar de onbetwiste leider met 13 
overwinningen uit 12 klassementswedstrijden. Ook de 

Tweekamp wist hij te winnen. Toch heeft Erwin tot nu toe 
nog niet laten zien wat hij in huis heeft, maar we zien dat 

het er aan komt. Dit geldt ook voor Martijn, die tijdens de 
Tweekamp een pr sprong en nog veel meer in huis heeft. 

Daarachter komen Jens –knap terug van zijn blessure- en 
nog een aantal jonge talenten. Tijdens de Tweekamp 

presteerden ze allemaal heel goed, maar kwamen net wat te 
kort, wat gezien het klassement geen verrassing was. 
 

Tot nu toe is de balans opgemaakt over de topspringers, 
maar laten we de rest niet vergeten. Bij de 2e klasse 

wedstrijden wordt er nu op 3 schansen gesprongen, en dat 
mag ook wel, want maar liefst 20 nieuwe springers zijn 

tijdens deze wedstrijden te bewonderen. Het is een prachtig 
gezicht als je tijdens deze 2e klasse wedstrijd al die jonge 

springers al zo goed het water over ziet gaan. Een 
compliment voor alle jeugdtrainers. Mede door de aanschaf 
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van een 9 meter stok door alle verenigingen kunnen deze 
jongere springers eerder beginnen met de trainingen over de 

grote schans en de resultaten zijn er naar. 
Tot nu toe zijn er op de grote schans al 124 persoonlijke 

records gesprongen, waarvan Niels van der Kroef er al 9 
voor zijn rekening neemt. 
 

Doordat er heel wat springers zijn doorgestroomd naar de 
grote schans is het op de jeugdschans een stuk rustiger 

geworden. Deze springers kunnen tijdens de meeste  
wedstrijden ook drie keer springen, waardoor er vaak verder 

wordt gesprongen. Ook hier gaat het goed. Onder leiding van 
Ben wordt er op de jeugdwedstrijden heel goed gesprongen. 

De stok is afgelopen winter verlengd van 5.80 meter naar 6 
meter en er wordt regelmatig verder gesprongen dan 8 

meter en een sprong voorbij de 9 meter is geen uitzondering 
meer. Er zijn tot nu toe 8 jeugdwedstrijden geweest en er is 

al 67 keer een pr gesprongen. 
 

Tijdens de Tweekamp was onze bondscoach duidelijk 

zichtbaar door het speciale shirt wat was gemaakt. Ook de 
schansbegeleiders (Assistent coach) en de begeleiding 

tussen de schansen (M.V.A.) waren herkenbaar aan hun 
polo‟s met opdruk. Het zag er allemaal heel professioneel uit, 

de begeleiding verliep prima en ook diverse Friese springers 
en begeleiders waren onder de indruk van onze aanpak.  
 

Nu krijgen we nog het tweede deel van het seizoen. De grote 
wedstrijden komen er allemaal nog aan, we hopen dat we 

nog vele dagen mooi weer krijgen en dat in ieder geval deze 
grote wedstrijden zonder problemen door kunnen gaan. 
 

We zien ook in de aankondigingen van deze wedstrijden dat 
de besturen en commissies van deze verenigingen er al heel 

druk mee bezig zijn en we wensen allen veel succes met alle 
voorbereidingen.  
 

Namens het PBH bestuur, 
Arja Helmes 



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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Fries Kampioenschap Mastklimmen in Akkrum 

 

Op de eerste zaterdag in juli wordt er in 

Akkrum sinds 1968 het (Open) Fries 

Kampioenschap Mastklimmen 
georganiseerd. Dit is tegelijkertijd met de 

Tweekamp. Als deze in Friesland wordt 
georganiseerd, dan proberen een aantal 

springers ook op de avond na de 
Tweekamp nog te gaan mastklimmen. 

De 7.15 meter lange scheepsmast is veel 
dikker dan een polsstok, het vereist een andere klimstijl, 

waar ervaren mastklimmers veel op trainen. Desondanks 
lukt het onze springers om regelmatig in de prijzen te vallen. 

Op de terugweg van Grijpskerk naar huis zijn een aantal 
springers eerst naar Akkrum gereden en niet zonder succes! 

Geert Brokking, die als reservespringer moest toekijken bij 
de Tweekamp, had eigenlijk niet zo‟n zin om mee te doen 

met het mastklimmen, maar liet zich toch overhalen. Tijdens 
het proefklimmen bleek dat hij de juiste klimslag heeft en bij 

de run om de wedstrijd ging hij toch maar even flink zijn 
best doen. Met als resultaat dat na 2 runs hij zich kon laten 

kronen als Fries Kampioen bij de jongens tot 16 jaar!!! 
Bij de heren was het heel spannend. Cornelis de Bruijn was 

in de 1e run het snelste, maar moest na de 2e run toch zijn 
meerdere erkennen in Oane Galama, dit slechts met 0,01 

sec. verschil! Cornelis klokt 4.01 en 4.02 sec (totaal 8.03 
sec), de winnaar had totaal 8.02 sec nodig voor beide runs. 

Het was in jaren niet zo snel gegaan en zo spannend 
geweest. Geert Pieter de Bruijn behaalde een verdienstelijke 

3e plaats. 
Bij de dames wist Dymphie van Rooijen de 2e plaats te halen 

achter de 6-voudig Fries kampioene Helen Lettinga en 
Annemarie van Schaik eindigde nog op de 3e plaats.  

 
Na het verlies van de Tweekamp een leuke opsteker en zo 

namen de springers toch nog wat prijzen mee uit Friesland. 
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Vakantietijd 
 Denk aan het afmelden voor de wedstrijden  

 
 

Springers met licentie,  
Vergeet niet om jezelf 

af te melden voor de 
wedstrijden als je met 

vakantie gaat! 
 

 

 
 

 
Spring je één of meerdere wedstrijden niet mee, meld dit 

aan wedstrijdadministratie@pbholland.com 
 

Hiermee hoef je niet te wachten tot je op vakantie gaat, het 

is voor de wedstrijdadministratie gemakkelijker dat je dit 
z.s.m. doorgeeft.  
 

We willen je vragen om je altijd zo vroeg mogelijk, 
uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd, aan of af te melden  
 

Alle springers van de grote schans en degenen die dit jaar 
licentie hebben gesprongen worden automatisch voor alle 

wedstrijden aangemeld en moeten zich afmelden als ze niet 
aanwezig zijn. De jeugdspringers hoeven dit niet te doen.  
 

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 

mailto:wedstrijdadministratie@pbholland.com


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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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 komende speciale wedstrijden van het seizoen 

van 2011 die allemaal op zaterdag worden gehouden: 
 
 

 Polsstokdag       
  Polsbroekerdam  -  23 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,-. Op de volgende pagina staan vrijkaartjes. 

 
Je kunt deze uitdelen aan vrienden en familie zodat ze gratis 

toegang hebben. Als je de Polshoogte digitaal ontvangt, dan 
mogen ze ook worden uitgeprint. 

 
De Promotiecommissie 
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23 juli 2011 

Polsstokdag  
Polsstokvereniging Polsbroekerdam 

 

Thema: “Typisch Hollands” 
Dress code: Typisch Hollands zonder oranje 

 

Met: 
Polsstokverspringen 

11.00uur Tweedeklas en Jeugdwedstrijd 
14.00uur Eerste klas wedstrijd om de Triangelcup 

Oliebollen 
‘s Morgens 

Diverse spellen 
Vanaf 12.00uur 

Springkussen 
Hele dag                                         

Slingerapen 
Begin ±17.00uur 

Barbeque 
Muziek 

 

Waar? 
Achter Buurthuis 

“De Triangel” 
Benedeneind 468b 

Polsbroekerdam 
 

Entree: €2.- 
Onder 12 jaar gratis 



 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 - 12 - 

DDee  ddoooorrggeesscchhoovveenn  ppeenn  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ik was verbaasd toen ik de 

vorige polshoogte voor me had en las dat 
Erwin de pen naar mij doorschoof. Heel 

even dacht ik:…”Moet dat nou…”, maar 
eigenlijk vind ik het best leuk. 

Mijn naam is Brenda Knijff. De springers 
van nu kennen mij als wedstrijdleider, 

maar ik heb zelf ook een aantal seizoenen 
gesprongen. Ik moest het op de site 

nazoeken, van 1995 t/m 2003 sprong ik 
199 keer. In 2003 ben ik vanwege een 

knieblessure gestopt met springen.  
Ik bleef, zoals veel andere oud springers, betrokken bij de 

sport. Ging regelmatig bij wedstrijden kijken, hielp als 
vrijwilliger bij PC Linschoten en dit is alweer het derde 

seizoen dat ik taken voor de TC uitvoer. 
 

En verder….: 

- Woon ik in Kamerik samen met mijn vriend Joris. 
- Heb ik een zoon van ruim een jaar oud, Finn. 

- Werk ik als fysiotherapeut in het Slotervaartziekenhuis 
in Amsterdam. 

- Ben ik als speler en vrijwilliger actief bij de lokale 
korfbalvereniging SDO Kamerik. 

- Ben ik de dochter van Ad Knijff en Janny 
Schoenmaker. 

- Ben ik de zus van Jarno Knijff, voormalig NL kampioen 
bij de jongens. 

 

Wat ik zelf verder nog kwijt wil is dat ik de afgelopen jaren 

gezien heb hoeveel mensen er heel veel tijd en energie 
steken in „onze‟ sport. Wat tot gevolg heeft dat de sport 

verder geprofessionaliseerd is en veel meer 
naamsbekendheid heeft gekregen.  
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Iedereen die zich hiervoor ingezet heeft, ONTZETTEND 
BEDANKT!!! 

Ik geef de pen door aan Wim Roskam. Hij is de afgelopen 
weken druk bezig geweest om alle springers te interviewen 

en ik ben nu weleens benieuwd hoe hij zijn eigen enquête 
invult! 

 

Van de Springersraad 

Het polsstokseizoen is helaas alweer over de helft, maar de 
grote wedstrijden moeten gelukkig nog komen. Afgelopen 

seizoen hebben wij als Springersraad voor het eerst een 
enquête gehouden, wat heeft geresulteerd in 

bovenverwachting veel ingevulde formulieren, waarvoor 
dank! Ook hebben we deze winter afscheid moeten nemen 

van twee raadsleden. Wilco den Boer en Maik Backx zijn 
vervangen door een spontane dame en een kritische junior. 

Ten eerste willen wij hierbij Wilco en Maik bedanken voor 
hun tijd en inzet! Ten tweede stellen wij jullie de nieuw 

raadsleden voor, het zijn Carina den Hartogh en Arno Baas, 
waardoor wij weer op volle sterkte zijn.  
 

Wij zouden jullie als springers graag willen vragen om 

geschillen met de TC en/of andere vrijwilligers tijdens de 
wedstrijd eerst te komen melden bij ons als Springersraad. 

Dan kunnen we gezamenlijk de situatie bespreken. Want 
helaas komt het voor, dat in het heetst van de strijd de 

emoties te hoog oplopen. En dit is voor vrijwilligers, TC‟ers, 
mikkers en meters natuurlijk niet fijn, want zij staan hun 

vrije uurtjes af om onze mooie sport te begeleiden. 
 

Ook dit jaar zal er weer een enquête worden gehouden om 

de meningen van jullie te peilen. Dus lopen jullie tegen 
punten aan, dan vragen wij jullie deze te onthouden voor 

tijdens de enquête. Mocht het geheugen soms wat gebreken 
vertonen dan kunnen jullie natuurlijk altijd mailen naar: 

springersraad@pbholland.com 
Met vriendelijke groet, de SR

mailto:springersraad@pbholland.com


 

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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Zaterdag 13 Aug. 2011 

14.00 uur 
 

Hollands 

Kampioenschap 
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Jan, Jans en de kinderen 
in It Heidenskip?  

 

Dat zou best eens kunnen en wellicht 
zijn er voor meerdere ljeppers of 

ljepfamilies prachtige stripnamen te 
bedenken. We horen graag wat jullie 

hebben bedacht. Het is nu al voor de 
23e keer dat de NFM gehouden 

wordt. In 23 jaar tijd zijn er veel 
dingen veranderd. De schansen zijn verbeterd, men is met 

beter materiaal gaan springen en de springers zijn beter 
getraind en verder gaan springen en elk jaar een ander 

thema. 
 

Inmiddels is de NFM uitgegroeid tot één van de meest 

aansprekende fierljepwedstrijd die er te vinden is en alle 
toppers kijken vol spanning uit naar deze wedstrijd. 

30 juli 2011 is de dag dat een ieder zich kan meten met de 
absolute fierljeptop. Om 10 uur wordt gestart met de eerste 

voorronde. In de eerste voorronde kan men zich plaatsen 
voor de tweede voorronde of zelfs voor de finale. De 

tweede voorronde start om 13.00 uur. 
  

De NFM commissie heeft ook dit jaar de NFM verbonden aan 

een thema en er is gekozen voor het thema "striptekenen en 
stripfiguren" Alle ljeppers (polsstokverspringers) en alle 

toeschouwers mogen zich uitdossen in alles wat te maken 
heeft met strips of stripfiguren. De nevenactiviteiten hebben 

dan ook alles te maken met strips en stripfiguren en het 
terrein zal in stijl worden ingericht. 

De finale start om 19.00 uur met, zoals gewoon voor de 
NFM, een spetterende openingsact. De beste 16 senioren, de 

beste 16 junioren, de beste 8 dames en de beste 8 jongens 
zullen strijden om de gouden, zilveren en bronzen hanger.  

Na afloop van de wedstrijd en aansluitend de prijsuitreiking 
zal er een feest losbarsten met de waanzinnige DJ Teake.  
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Ook dit jaar hebben we boer Haanstra bereid gevonden een 
deel van zijn weiland beschikbaar te stellen als 

kampeerterrein. Vanaf vrijdagmiddag zijn alle ljeppers met 
hun aanhang welkom op “camping NFM”. Helaas hebben we 

de regels omtrent het verblijf op de “camping” aan moeten 
scherpen. In overleg met een vertegenwoordiger van het 

Hollandse kamp (Niels) zijn er afspraken m.b.t. het verblijf 
besproken. Op de site van It Heidenskip komt hierover 

nadere informatie te staan. 
We hopen dat we op 30 juli weer vele bekende en 

onbekende gezichten mogen verwelkomen om er wederom 
een fantastische fierljepdag van te maken. 

Geef je zo snel mogelijk op door het inschrijfformulier in te 
vullen. Het formulier staat op www.fierljeppe.nl onder het 

kopje NFM. 
 

Voor nadere informatie bel of mail Rudi Walta 

vwalta@home.nl  of via telefoonnummer 0515-541390  
of Wim van der Meer vanwim@gmail.com  of via 

telefoonnummer 06-15307282 
 

 

Red Bull Fierste Ljepper 
 

De eerste kwalificatiewedstrijd op 25 juni 

in Vlist is inmiddels achter de rug. 
Helaas wilde het weer op deze dag niet erg 

meewerken en zullen de gesprongen 
afstanden over het algemeen niet voldoende zijn voor 

kwalificatie van de definitieve wedstrijd. Op vrijdagavond 5 
augustus is er om 18.30 uur in Bergum een herkansing voor 

de springers. Zij kunnen zich op deze avond samen met de 
Friese springers proberen te kwalificeren voor de 

uiteindelijke wedstrijd die op 10 september wordt 
georganiseerd. In totaal mogen 15 heren en 8 dames aan 

deze wedstrijd meedoen. Hiervan zijn al een aantal plaatsen 
voorbehouden aan de winnaars van vorig jaar. 

mailto:vwalta@home.nl
mailto:vanwim@gmail.com


 

 

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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27 augustus   

 
 

 
 

Ja, beste mensen, een stukje over ons Groene Hart NK 2011 
Polsstokverspringen op speciaal voor dat evenement 

ontworpen briefpapier. 
Het lijkt ons een open deur als we vaststellen dat er 

(gelukkig) al heel veel voorbereidend werk is gedaan maar 
er de komende weken ook nog heel veel, voornamelijk 

uitvoerend werk, komt kijken alvorens we 27 augustus van 
start kunnen. 
 

We mogen ons gelukkig prijzen dat we 4 studenten van de 
Economische Hogeschool Tilburg hebben, die met een 

zogenaamde event-stage focussen op ons Groene Hart NK. 
Zij, Koen, Timo, Nicky en Niek richten zich voornamelijk op 

een stuk promotie en sponsoring. Het evenement is door hun 
toedoen o.a. ook te volgen op hyves en twitter maar dat 

hebben jullie al op de site gezien denken wij. Verder hebben 
jullie deze jongens misschien al wel een keer gesproken 

want ze zijn o.a. aanwezig geweest bij de seizoensopening 
en deels bij de Van Vliet Caravanbokaal en mogelijk hebben 

ze jullie ook al wel wat vragen gesteld. Nogmaals, een 
welkome ondersteuning, een frisse blik van buitenaf maar de 

keerzijde is onvoldoende lokale en parate bekendheid 
waardoor het begeleiden best nog wel veel tijd vergt maar 

we hebben er goede hoop op dat die investering tot zijn 
recht komt met dank aan die jongens. 
 

We gaven net aan dat er nog heel veel (uitvoerend) werk de 
komende weken en op de dag zelf gedaan moet worden en 

daarom hier een oproep. 
Wij kunnen als afdeling Linschoten deze klus niet alleen 

klaren want wees ervan overtuigd dat wij alles uit de kast 



 - 18 - 

willen halen om er een geweldig Groene Hart NK van te 
maken op een perfecte locatie en een mooie accommodatie 

maar dat gaat niet vanzelf. 
De komende tijd zullen mensen van ons bestuur mogelijk 

jullie benaderen om ons te helpen met verschillende 
activiteiten. Zo willen we b.v. de 1e klas wedstrijd van 24 

augustus deels “proefdraaien” voor de 27e en vragen reeds 
nu jullie medewerking daarvoor.  

Nadere informatie volgt nog.  
 

We hebben ook nog mensen nodig die beschikbaar willen zijn 

om op te treden als “ceremoniemeester” voor de springers, 
om bij de schansen te assisteren met het wisselen van de 

stokken, zetten van topjes enz. enz. We komen naar jullie 
toe om je daarvoor in te zetten maar als je denkt, dat lijkt 

mij wel wat, onderaan dit stukje staat een apart NK 
mailadres !! 

Naast deze taken hopen we ook vooraf nog een beroep op 
een aantal van jullie te kunnen doen om de accommodatie 

NK gereed te maken en we willen best wat verklappen dat 
wij zodanige plannen hebben dat niemand onze 

accommodatie de 27e terug kent maar …. Nummer 1 is en 
blijft het polsstokverspringen wees daarvan overtuigd.  
 

Wij willen in Linschoten graag een NK waarbij de beste mag 
winnen maar als het even kan met wel heel verre afstanden 

en dat we daarbij uitkijken naar mooi weer spreekt voor zich. 
Heb je de komende weken vragen of gewoon belangstelling, 

gebruik gerust onderstaand mailadres of schiet ons aan 
tijdens één van de komende wedstrijden. 

Tot op de accommodaties, in welke plaats dan ook. 
 

Polsstokclub “Linschoten” 

 
Speciaal NK mailadres: nk@polsstokclublinschoten.nl 

 
Secretariaat: Carolien de Groot, Veldzichtlaan 24, 3461 GT Linschoten, 06-54798913, 

e-mail: secretaris@polsstokclublinschoten.nl, Internet: www.polsstokclublinschoten.nl 
Rabobank rekeningnummer: 33.63.54.169, KvK nummer: 40477850 

mailto:nk@polsstokclublinschoten.nl
mailto:secretaris@polsstokclublinschoten.nl
http://www.polsstokclublinschoten.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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Laat ik me even voorstellen…  

Ik ben Rick Stigter, 15 jaar en ik woon op het laatste stukje 
platteland van de gemeente Utrecht, op de Nedereindseweg 

dichtbij Nieuwegein. In Nieuwegein ga ik ook naar school, ik 
zit in de vierde klas van het gymnasium op het Oosterlicht 

College. Gelukkig heb ik net de laatste toetsen van het jaar 
achter de rug zodat ik alle tijd heb om dit stukje te schrijven. 

 
Samen met mijn vader, moeder en mijn broertje (en mijn 

opa en oma aan de andere kant van het huis) woon ik op 
een hobbyboerderij waar we onder andere lama‟s, 

kangoeroes en mara‟s hebben. Op de Nedereindseweg 
wonen ook Andy, Davy, Ronald en Richard. Zij zitten ook op 

de polsstokclub in 
Linschoten en hebben mij 

vorig jaar een keer 
gevraagd om te komen 

kijken bij 
polsstokspringen. Na een 

keer kijken en meetrainen 
was ik verkocht! (Het 

enthousiasme van mijn 
trainer Christiaan had hier 

zeker invloed op .) 
 

Inmiddels spring ik op de 
„grote schans‟ met een pr 

van 12,84m en ik vind het 
nog steeds super leuk: de 

trainingen (en wedstrijden 
natuurlijk) zijn erg 

gezellig en ik heb in een 
korte tijd veel geleerd. 
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Een beetje jammer is wel dat ik niet op 
alle trainingen en wedstrijden kan zijn 

omdat ik naast polsstokspringen ook nog 
op atletiek zit. Ik train bij het Mila 

Running Team in Nieuwegein, een team 
atleten dat gespecialiseerd is in het lopen 

van midden-lange afstanden. Dat doe ik 
op dinsdag, donderdag en zondag. Dus 

bij de wedstrijden op dinsdag  
en de trainingen op donderdag kan ik 

helaas niet meedoen. Een voordeel van al 
dat hardlopen is wel dat de aanloop voor 

het polsstokspringen geen probleem is. 
Nu nog trainen op het klimmen en de 

uitsprong! En als dat goed gaat hoop ik 
het voor het einde van dit seizoen over 

de 13 meter te springen!                                  
              Foto: Kirsten van Miltenburg 

 

 
 

Hallo, Ik ben Djazy Koenders, ik ben 11 
jaar en ik woon in Bergambacht. 

 
Ik zit in Barendrecht op school in groep 7 

en ga na de vakantie naar groep 8. 
 

Mijn hobby‟s zijn polsstokverspringen en 
judo. 

We waren een keer in  Friesland op 
vakantie en toen gingen we bij een 

polsstokverspringen wedstrijd kijken.  Dat was in It 
Heidenskip. Toen we terug kwamen van vakantie was er 

Nederlands kampioenschap in Vlist en toen vond ik het zo 
leuk dat ik er het jaar daarna erop gegaan ben. 

Ik spring nu nog op de kleine schans. Het gaat best goed.  
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Bij het begin van het jaar sprong ik 7.92. En nu spring ik 
gemiddeld ongeveer 8.98. Als ik win, vind ik dat leuk, maar 

als ik verlies vind ik het niet erg. 
Ik heb eerst een poosje bij Marja getraind, daarna bij Carla 

en nu bij Maartje. Het trainen vind ik leuk. Het is ook gezellig 
met Lucas, Iris, Shanella mijn zusje, Kevin, Rens en Reinier 

en Julia en Martijn. 
 

Mijn pr is 9.14 
en ik ga voor 

de 9.15 want 
als ik een pr 

spring krijg ik 
een ijsje. (voor 

m‟n vader iets 
minder ). 

 
Ik heb niet een 

speciaal  
iemand als 

voorbeeld. 
Maar ik kijk wel 

vaak filmpjes 
op de website 

zodat ik er van 
leren kan.   

Sommige filmpjes heb ik al vaak gezien. 
 

Weten jullie waarom ik nog steeds niet op de grote schans 
spring en het eerst helemaal niet wilde?  

A omdat ik dan vaker nat spring 
B omdat het zo hoog is  

C omdat ik op de jeugdschans meer prijzen win 
 

Allemaal veel succes en de groetjes van Djazy     
 
 

Antwoord is: A 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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Hallo, 
Ik ben Nick Mol, 11 jaar en kom uit Polsbroek. 

Ik heb 1 zusje Denise 8 jaar, en mijn vader en moeder. 
Ik zit op school in Gouda: Auris Taalplein. 

Mijn beste vrienden zijn: Les van Maurik en Willard van Vliet. 
Ik doe ook aan voetbal bij SPV‟81 D1 in Polsbroek. 

Mijn hobby‟s zijn voetballen, trampoline springen, achter de 
PC en playstation, lego en puzzelen (stukjes) van Wasglij. 

 
2 jaar geleden ben ik begonnen 

met polsstok trainen, gegeven 
door Liesbeth de With, en nu heb 

ik les van Ben van Schaik. 
Verleden jaar ben ik voor het 

eerst wedstrijden gaan springen, 
en toen vond ik het steeds 

 leuker worden. 
Maar in Juli brak ik mijn pols met 

gym, dus 6 weken rust. 
In Augustus met slingerapen  

kon ik weer mee doen. 
Ik ga steeds meer mensen leren 

kennen op de Dam en Vlist, en 
dat vind ik ook gezellig. 

 
 

Als de voetbal stopt, begint het 
Polsstokverspringen, 

en in augustus-september stopt het 
polsstokverspringen 

en begint de voetbal weer. 
Ik hou erg van sporten, en zeg altijd: 

Niet denken, gewoon doen! 
Ik heb ook een werkstuk voor school 

over Polsstokverspringen gemaakt, en 
mijn spreekbeurt. 
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Toch is polsstokverspringen moeilijker 
dan het lijkt, springen,  

hoog inspringen, klimmen,  
en een goede uitsprong  

en dat in zo‟n 8 seconden. 
Ik vind Jaco de Groot echt heel goed, 

maar Freek Strien  
(vriend van mijn nicht Janine) 

 is ook goed! 
Van het jaar spring ik weer beter  

als verleden jaar,  
mijn verste sprong is 7.99m. 

 
Voor ik begon heb ik met mijn vader en moeder geschat 

wat ik voor eindresultaat in september 2011 misschien 
zou halen: Nick = 8.10 

Mijn vader Nils = 8.90 
Mijn moeder Petra = 8.45 

 
Ik heb van het jaar al 8 

wedstrijden mee gedaan, 
en 20x gesprongen dit jaar 

en ik ben ook genoeg nat 
gegaan. 

 
Het meest opvallende is dat 

ik de enige Polsbroeker 
ben die springt! 

Dus kom een keer kijken 
als er wedstrijden zijn! 

 
Groeten van Nick Mol uit Polsbroek 

Juli 2011 
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Wedstrijdkalender Polsstokverspringen / Fierljeppen

www.pbholland.nl

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:


