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5e Dutch Open
Polocrosse Toernooi
11—12 september
Boermastreek 2
Exloërveen (Dr)
Toegang gratis

www.polocrosse.nl

Polocrosse Magazine, verschijnt 4x per jaar, jaargang 3— nummer 3
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Tot volgend jaar!
Alle vrijwilligers, sponsors, familie en vrienden heel erg bedankt. Zonder
jullie zou het niet mogelijk zijn geweest dit toernooi te organiseren.
Spelers: kom naar de wintertrainingen in Bunschoten en Exloo. Data
worden nog bekend gemaakt via mail en op de website. Medio April
wordt het seizoen 2011 geopend.
Many thanks to our volunteers, our sponsors, our family and friends,
without whom it would not be possible to organize such an event.
Players from Holland and all over the world are invited to participate in
our winter sessions in Bunschoten and Exloo. Dates will be displayed on
our website. You are also welcome at the opening of our season in the
midst of April.
Look frequently at our website. www.polocrosse.nl will be kept up to
date. Photo’s of our tournaments and happenings will be there to see.
Also subscribe to our blog: http://.polocrosse.posterous.com
If we vind anything worthwile we will put it there!
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Welcome!
Beste Polocrosse vrienden en liefhebbers,
Alweer 5 jaar zijn we in staat om op diverse locaties elkaar onderling te treffen
om elkaars kwaliteiten te testen. Wij zijn van niets gekomen en hebben al veel
meegemaakt. Van onze eerste onervaren chukka’s tot diverse interlands met
de Ieren, Engelsen, Noren, Duitsers, Belgen, Zambianen en de Fransen.
Van grote onbekende met de sport, zijn we inmiddels door de wol geverfde spelers en supporters die Polocrosse op de kaart hebben gezet in Nederland en
daarbuiten!
Ook het Dutch Open toernooi heeft in deze tijd een geweldige ontwikkeling
meegemaakt en is altijd een uitstekende gelegenheid om het sportief tegen
elkaar op te nemen. Op alle niveaus kan er gespeeld worden en velen hebben er
hun debuut gemaakt. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de tomeloze inzet van alle vrijwilligers en de genereuze bijdragen van alle sponsoren. Speciale dank gaat hiernaar uit!
Ook dit lustrumjaar heten wij iedereen weer van harte welkom en hopen we dat
iedereen een super toernooi heeft!
Dear Polocrosse friends,
Already 5 years we have the opportunity to meet each other, play against each
other en test our qualities. We all started with nothing and have experienced a
lot. From the start of our first inexperienced chukka’s onto interland matches
against the Irish, the English, the Germans, the French, the Norwegians, the
Belgians and the Zambians. But we have still a lot to learn.
The Dutch Open Polocrosse Tournament celebrates its 5th anniversary. Socially
and sportive it developed itself and it is possible to enjoy the sport on different
levels. This would not have been possible without the help of the effort of our
volunteers and the material and financial help of our sponsors. Special thanks to
all of them!!
This year we welcome you all again and hope we all will have a memorable and
superb weekend.
Thomas Bakker
Maaike Bakker-Nijland
Maarten Luitse
Fleur Bartels
Mijndert Heineke
Nettie Nijland
Jeannette Voorthuijzen
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DE RUIMSTE OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 -

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
20.00 uur

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN
BORGER....
Albert Heijn Borger
Hoofdstraat 35
9531 AB Borger
0599-234443
ah@ahborger.nl
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Program
MatriXcoaching leert je je eigen angsten oplossen

Friday 10th of September
Afternoon:
arrival players, supporters and horses

Zaterdag 11th of September

Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door Staples

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.00 – 9.00
9.00
10.30
11.30
12.30
14.00
15.00
19.00

breakfast & registration
briefing
wedstrijden — games
wedstrijden — games
pauze - lunch
wedstrijden — games
wedstrijden — games
diner / bbq for participants

Zondag 12th of September
•
•
•
•

8.00
10.00
11.00
12.00

•
•

13.30
15.00

breakfast
wedstrijden — games
wedstrijden — games
pauze – lunch & rondje rijden met de
pony en wagen!
finales — finals
prijsuitreiking - prizegiving
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Prijs beste combinative—paardendeken in Nederlandse driekleur
geschonken door Piaffe Ruitersport. Afgebeeld beste combinative 4
Landen toernooi juni 2010, Leanne met Spirit
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Bedaf Stallenbouw
Albert Heijn Borger
Divoza Horseworld
Manege Knollegruun
Escura apotheek
Garben Dental Practice
Gebruikt en Overjarig
Het Sponsorkantoor
ICTaurus
Imex
Jong & Laan Accountants
Manege Knollegruun
Matrix Methode Instituut
Medinext
Louwes Autocenters
Nieko Scheepswerf
Zorgboederij Op Streek
Noordmachines BV
De Vier Seizoenen
Phytotreat
Piaffe Ruitersport
Rabobank Borger-Klenckeland
Spits Oosterwolde
Staples Office Centre
Steenhuis Recycling
Vermeulen Medical
Dierenkliniek de Melkweg

www.bedafstallenbouw.nl

Epplejeck Horse & Rider

www.ej.nl/

Asbestsanering Noord Nederland

http://www.asbestsanering.net/

www.ah.nl

www.divoza.com
www.knollegruun.nl/
www.escura-apotheek.nl/

www.gebruiktenoverjarig.nl
www.hetsponsorkantoor.nl
www.ictaurus.nl

www.imexonline.nl
www.jonglaan.nl
www.knollegruun.nl
www.matrixcoaching.nl
www.medinext.nl
www.louwes.nl

Www.nieko.nl
www.zorgboerderijopstreek.nl/
www.noordmachines.nl
www.vier-seizoenen.nl/

www.phytotreat.nl
www.piafferuitersport.nl
www.rabobank.nl
www.spitsbv.nl/
www.staplesofficecentre.nl/
www.steenhuis-recycling.nl
www.vermeulen-medical.nl
www.dgpdemelkweg.nl
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Sponsors
Dit toernooi werd mede mogelijk gemaakt door de volgende
bedrijven:
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Whats on ?
Dit zal het derde Polocrosse World Cup toernooi zijn in de
geschiedenis, waarvan de eerste twee in 2004 & 2007 in Australië
zijn gehouden. De landen die deelnemen aan de Polocrosse 2011
World Cup zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid Afrika, Nieuw
Zeeland, Australië, Zimbabwe, Zambia en de Verenigde Staten van
Amerika. Tijdens de World Cup wordt een European Challenge
Tournament georganiseerd met deelname van de landen, Frankrijk,
Nederland, Duitsland, Noorwegen, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien zal er een Pony Club Polocrosse competitie worden
georganiseerd.
De Polocrosse 2011 World Cup wordt georganiseerd in Engeland op
het terrein van Bishop Burton College, bij Beverley in East Yorkshire. Het prestigieuze twee weken durende evenement, zal plaatsvinden van 4 tot 18 juli 2011. Het evenement wordt verspreid voer
twee weekenden, met vele andere activiteiten en mogelijkheden in
de periode ertussen. Zo worden de twee volle weken een onvergetelijke en niet te missen ervaring voor iedereen die houdt van
paarden, plezier en sport.
Kaartjes zijn te bestellen via info@polocrosse.nl en kosten voor het
gehele evenement ongeveer 100 pond (ongeveer 120 euro).
This will be the third Polocrosse World Cup tournament in history,
the first two being held in 2004 & 2007 at venues in Australia, always taking place four years apart. The countries taking part in the
Polocrosse 2011 World Cup will include the United Kingdom, Ireland, South Africa, New Zealand, Australia, Zimbabwe, Zambia and
the United States of America.
Additionally, a European Challenge Tournament will include invited
teams from France, Holland, Germany, Norway, Ireland and the
UK, plus a Pony Club Polocrosse competition.
The Polocrosse 2011 World Cup will be held in the United Kingdom
at Bishop Burton College, near Beverley in East Yorkshire.The
prestigious two-week event will be held from 4th July – 18th July
2011. The event will take place over two weekends, with many
other activities and opportunities occurring in between times, to
make the full two weeks an experience not to be missed for all
horse, fun and sport lovers alike. Ticket will be available through
the worlcup organisation or info@polocrosse.nl and cost about 100
GBP.
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Niet alle overtredingen worden gestraft met een 10meter gooi.
Sommige
gevaarlijke overtredingen (zoals een andere speler voor het
hoofd slaan met de stick) resulteert in een vrije goal. Als een
speler doorgaat met het maken van overtredingen en gevaarlijk
spelen kan hij uitgesloten worden van de wedstrijd.
Als beide teams voor een overtreding gezorgd hebben, wordt de
wedstrijd stil gelegd en herstart met een line-up. Als de overtreding in het scoringsgebied voorkomt, hebben alleen de nummer 1 en nummer 3 een line-up. De nummer 3 staat daarbij
dichter bij de doelpalen dan de nummer 1, en de bal wordt tussen de 2 spelers in gegooid. Als de overtreding in het middenveld voorkomt is er een line-up met alle 6 de spelers.
Het is niet toegestaan tussen de doelpalen heen te rijden. Als de
achterbenen
van het paard van de nummer 1 of 3 door de doelpalen heen
gaan, is dit automatisch een vrij goal voor het andere team. Dit
is een Internationale regel.
Spelers kunnen de bal afpakken van een andere speler door van
onder naar boven tegen de andere speler zijn stick te slaan. Afrijden is toegestaan, maar kruisen, op de bal stoppen of het opzettelijk gebruik van de ellebogen is verboden. Dit soort overtredingen resulteren in een vrije gooi, een 10meter gooi, voor
het andere team.
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Polocrosse is een teamsport en wordt over de hele wereld gespeeld. Het
is een combinatie van polo en lacrosse. Polocrosse wordt buiten gespeeld,
op een grasveld, op een paard. Elke ruiter gebruikt een stick gemaakt van
riet/bamboe, waaraan een hoofd met een los netje zit, waar de bal in
gedragen wordt. De bal is gemaakt van sponsachtig rubber en heeft een
doorsnede van 10cm. Het doel is om de bal tussen twee doelpalen te
gooien (scoren). Iedereen die kan paardrijden kan
polocrosse spelen. Polocrosse helpt zelfs bij het
verbeteren van je rijkunst!Om te beginnen met
Polocrosse, heb je slechts een paard, helm, stick
en bal en beenbescherming voor je paard nodig.
Regels
In tegenstelling tot Polo, zijn Polocrosse spelers toegestaan om slechts met
1 paard per wedstrijd te spelen, behalve in geval van verwondingen. Er is
geen richtlijn voor de schofthoogte van een paard. Paarden van alle rassen
spelen Polocrosse. Een eam bestaat uit 6 spelers, verdeeld in 2 secties van
3 spelers die 3-4 chukka’s van 6 minuten spelen of 8 minuten in Internationale wedstrijden. Een wedstrijd bestaat uit 6-8 chukka’s.
De drie spelers van een sectie spelen de positie nummer 1, aanvaller, nummer 2, middenvelder en spelverdeler, of nummer 3, verdediger. De structuur van het team is zo bedacht, dat het voor een speler onmogelijk wordt
in zijn eentje te spelen. Polocrosse is daardoor een echte team sport. Dit
maakt de sport sneller en moeilijker, spelers hebben betere vaardigheden
nodig om het spel goed te spelen.
Het veld is 55m bij 146.5m groot, en verdeeld in 3 gebieden. De scorings-gebieden,
aan beide uiteinden van het veld, zijn
30meter lang. Alleen de nummer 1 van het
aanvallende team en de nummer 3 van het
verdedigende team zijn in de 30meter gebieden toegestaan.Het middenveld is
100meter lang. De twee lijnen die de scoringsgebieden van het middenveld scheiden,
worden de 30meter-line of penalty-line genoemd. De doelpalen staan 1,5m
uit elkaar. Om het goal heen, zit een halve cirkel van 10m. Om te scoren
moet de bal van achter deze halve cirkel (the D) tussen de doelpalen gegooid worden.
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Spelers kunnen de bal van de grond oppakken, de bal opvangen in het
netje en ermee rijden. Spelers kunnen de bal naar andere spelers overgooien, tot de bal naar de nummer 1 gegooid kan worden, die zich dan in
het scoringsgebied bevinden. Een speler kan de bal niet over de 30-meterline heen dragen, deze moet gestuiterd of overgegooid worden.
Wanneer de bal in de stick gedragen wordt,
moet de speler de stick aan de stickkant
houden. Als een speler rechts is, wordt de
stick met bal rechts van het paard gedragen.
Een speler mag de stick (als daar zich de bal
in bevindt) niet over de denkbeeldige lijn (van
hoofd tot staart) van het paard heen houden,
dit wordt afgestraft. Een speler mag de bal
wel vanaf de andere kant van het paard oppakken of vangen, als de stick
daarna meteen weer naar de goede kant gehaald wordt.
Een wedstrijd begint in het middenveld, als de spelers zich opstellen in 2
rijen van 3. De ene sectie naast de andere, met nummer 1 vooraan, nummer 2 daarachter en nummer 3 achteraan. Dit wordt een line-up genoemd
en dit gebeurt op een plaats in het middenveld, wat de T genoemd wordt.
De scheidsrechter gooit de bal tussen de spelers door, tussen de schouder
en de hoogte van de stick, zodat elke speler een kans heeft de bal te pakken. Wanneer een goal gescoord is, is er weer een line up om de bal opnieuw in te gooien. Na elk goal is de line up aan de andere kant van het
veld. Dit wi sselt dus steeds af.
Wanneer een schot op het doel mist, neemt de nummer 3 de bal uit vanaf
de 30-meter-line. De bal moet op zijn minst 10meter afleggen en spelers
moeten dan ook 10meter afstand houden.
De nummer 3 kan de bal naar zichzelf gooien of naar een van zijn teamgenoten. Als de nummer 3 ervoor kiest zelf voor de bal te gaan, moet de
bal eerst een keer gestuiterd hebben, voordat ze verder mogen rijden. Ze
hebben wel als eerste recht op de bal. De meest voorkomende penalty is
een 10meter gooi.
Waar de overtredingis gemaakt moet de bal genomen worden. Als de penalty in het middenveld genomen moet worden, mag ieder lid van het team
de bal nemen. Als de penalty in de scoringsgebieden genomen moet
worden, mogen alleen de personen de bal nemen die toestemming hebben om in dat scoringsgebied te komen.

