
   

 

 
 

Lopik, 26 aug. 2010, 
 

Beste springers, officials en supporters, 
Zaterdag 28 aug. om 14,00 uur a.s. is het zover: het Nederlands Kampioenschap in 
Buitenpost. De volgende springers zijn hiervoor geselecteerd: 

Senioren  Jaco de Groot - Cornelis de Bruijn – Pieter Verweij – Bastiaan de Bruijn 
- Niels Koetsier – Erik Bos – Christiaan Spruit – Floris van Elzakker 
Reserve: Werner Kamphof 

 Junioren  Wilco van Amerongen  – Corné Spruit  – Anthony Lekkerkerker  – Rian 
Baas - Sander van Vliet – Freek Strien  – Geert Pieter de Bruijn - 
 Dennis van Zelderen Reserve:  Johny Haars  

 Dames Dymphie van Rooijen – Wendy Helmes – Jessica Snoek – Liesbeth de 
With Reserve: Carina den Hartogh  

 Jongens Erwin Timmerarends - Thomas van Midden - Martijn van Schaik  - Bas 
van Ingen Reserve:  Wessel Klok 

 

Ben je geselecteerd, maar verhinderd, bel dan z.s.m. Leo Roskam (tel. 0348 – 
551572) of meldt dit per email (leoroskam@freeler.nl) 
 

Voor de deelnemers: 

 Allereerst: alle deelnemers heel veel succes toegewenst!! 
 Springen in het officiële tenue van de PBH is verplicht: oranje-zwart of 

leiderstenue. Als je geen droog tenue meer hebt, dan spring je in een wit, zwart, 
of een Jeppie t-shirt en een witte of zwarte broek, beide zonder opdruk. 

 Je hebt 2 ½ minuut voor je sprong 

 Zorg voor een assistent/coach of help elkaar, als het nodig is 

 Geen alcohol tijdens de wedstrijd, en als je nog in springtenue bent – jullie zijn 
topsporters!! 

 Bert Koetsier is de “Hollandse" wedstrijdleider en dus aanspreekpersoon voor 
de "Hollandse" springers 

 Er kan getraind worden op donderdagavond, vrijdagmiddag en vrijdagavond. 
 

Voor iedereen: 
 Natuurlijk gaan we alle Hollanders aanmoedigen 

 Na afloop is er een gezellig feest met een band. 

 We hopen dat we van een spannende wedstrijd kunnen genieten met 
veel Hollandse medaillewinnaars 

 Het officiële programma, waaronder het het voorstellen van de deelnemers, 
begint om 14,00 uur ! 

            
 

Het bestuur van Polsstokbond Holland  

http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1997H002
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1993H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H031
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H015
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1988H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H029
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H012
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H017
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P1999H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H006
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H023
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H001
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2005H009
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2001H008
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2000H010
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2002H011
http://www.pbholland.com/uitslag.php?persoon=P2003H019
mailto:leoroskam@freeler.nl

