1

POLOCROSSE…
…. IETS VOOR JOU?
Polocrosse wordt wel Lacrosse te
paard genoemd en is een van de
leukste en spannendste paarden‐
sporten die er zijn, voor zowel
paard als ruiter. Het is een van de
weinige teamsporten te paard.
Polocrosse wordt in de gehele
wereld gespeeld door ruiters van
alle leeftijden en met verschillende
hippische achtergronden.

Daarmee is Polocrosse de snelst
groeiende paardensport in Neder‐
land.
Door samen te werken met
maneges en ruiterverenigingen is
het goed mogelijk om Polocrosse,
als een nieuwe discipline in de
paardensport, toe te voegen aan de
sportieve mogelijkheden van deze
manege en/of vereniging.

Polocrosse Vereniging Nederland
wil deze sport in Nederland laten
groeien en het aantal spelers
vergroten. Het afgelopen jaar is
het aantal spelers ruim verdubbeld.

In deze folder staan de mogelijk‐
heden hoe Polocrosse Vereniging
Nederland hierbij kan helpen, wat
Polocrosse is en waarom het zo
leuk is!

Waarom Polocrosse?
Polocrosse is een uitstekende nieuwe tak van paardensport voor
maneges en ruiterverenigingen om verschillende redenen:
•
•
•
•

•
•

Het is een teamsport, waarvan de basisbeginselen
makkelijk te leren zijn.
Het is een spannende sport, maar waarbij erg veel plezier
gemaakt wordt.
Het voegt iets nieuws toe naast de bestaande
paardensporten zoals dressuur en springen.
Het verbetert de rijvaardigheid van de ruiter op een
speelse manier en bevordert de balans van de ruiter.
(Oorspronkelijk was dit ook het doel waarvoor de sport
ontworpen werd).
Het verbetert de flexibiliteit van het paard en de
samenwerking tussen ruiter en paard.
Ruiters van alle leeftijden, man of vrouw, kind of
volwassene kunnen deelnemen en genieten van de sport en
willen er graag aan bijdragen. De sfeer tussen de teams
onderling is ontspannen en erg gezellig.
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Hier kan uw advertentie staan!
Deze folder wordt in 2010 verspreid:

*
*
*
*
*
*
*
*

bij maneges en ruiter‐verenigingen
op trainingen en toernooien
bij plaatselijke horeca en winkels rond toernooi locaties
bij vrienden & kennissen van leden van de
Polocrosse Vereniging Nederland
op aanvraag toegezonden
bij donateurs
bij sponsors
bij uw relaties?
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Hier kan uw advertentie staan!
Wat zou zo’n advertentie dan waard zijn? Wat moet zo’n advertentie dan wel kosten? Wat is redelijk?
Als een oplage van 15000 exemplaren, waarvan 12000 worden meegezonden met een bekend
paardenmagazine, 10000 euro kost. Of als een oplage van 1500 exemplaren, die verspreid worden door
ons zelf, 1000 euro kost.
Dan is het toch eerlijk om die tarieven af te laten hangen van de oplage?
Wat dacht u van 10 eurocent per halve pagina (= staand A5*) per exemplaar? Dat is toch niet veel?
En als u dan ook nog mag bepalen in hoeveel exemplaren u gaat adverteren?
Dan heeft u toch alles onder controle?

* afhankelijk van de drukker zal de bladspiegel niet exact A5, maar iets kleiner zijn.
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Waar kan ik in 2010 kennismaken met Polocrosse?
In Nederland is Polocrosse een groeiende sport. Polocrosse kan beoefend worden op trainingen en toernooien.
Op de kaart zie je waar Polocrosse gespeeld kan worden. Op toernooien kan alleen door leden gespeeld worden, maar
trainingen zijn vrij toegankelijk. Toeschouwers zijn natuurlijk altijd en overal welkom.
Datum

Plaats

Evenement

Winschoten /
Scheemda (Gr)

Training in binnenbak
Manege de Dollard of
Manege de Blauwe Stad

23 januari

Exloo (Dr)

Training in binnenbak
Hippisch Centrum Exloo

27 februari
20 maart

Bunschoten (Utr)

Training in binnenbak
Stal Groenendaal

17– 18 april

Renkum (Gld)

Toernooi
Opening Polocrosse Seizoen

2 mei

Achterste Erm (Dr)

1‐daags Toernooi

15‐16 mei

Winschoten (Gr)

Toernooi Winschoten

5‐6 juni

Kootwijkerbroek
(Gld)

4 Landen Toernooi
Duitsland, Frankrijk, Nederland,
Noorwegen

31 juli—
1 augustus

Phillipine (Zld)

Toernooi Zeeuws Vlaanderen en
Vlaanderen

29 augustus

Achterste Erm (Dr)

1‐daags Toernooi

11‐12
september

Exloërveen (Dr)

Dutch Open
Kampioenschappen

17 januari
28 februari
25 maart
11 april
25 april
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Wat is Polocrosse?
Polocrosse is een snelle en spannende paarden‐
sport. Het is leuk om te spelen en om naar te kij‐
ken.
De sport kan het best beschreven worden als
Lacrosse te paard. Twee teams van drie spelers
strijden om het bezit van de bal met het scoren
van goals.
De bal wordt door de ruiters van de grond opge‐
pakt en door de ruiters gedragen met behulp van
een stick, bestaande uit een bamboe‐stok met een
net aan het uiteinde.
Spelers proberen de bal van elkaar af te pakken
door met hun stick de bal uit de stick van de te‐
genstanders te tikken. Goals worden gescoord
door de bal tussen de doelpalen te schieten.
Deze doelpalen staan aan de beide uiteinden van
het veld.
Het Polocrosse veld is onderverdeeld in een
middenveld en twee doelgebieden. In deze doel‐
gebieden mogen alleen bepaalde spelers komen
(verdedigers en aanvallers). Het middenveld
wordt van de doelgebieden afgegrensd door een
lijn. De bal mag niet over deze lijn in de stick
gedragen worden, maar moet worden over‐
gespeeld of via de grond worden gestuiterd.
Polocrosse is een echte familiesport, waarbij
spelers van alle leeftijden en met verschillende
rij‐ en of spelervaring kunnen meespelen. Zo
komt het regelmatig voor dat zoon, vader en opa
in één sectie zitten.

In tegenstelling tot Polo wordt er niet van paard
gewisseld tijdens een wedstrijd of toernooi. Dit
kan omdat je 3 keer 6 minuten speelt met daar‐
tussen 6 minuten rust voor jou en je paard. Verder
kan het met ieder type paard gespeeld worden.
Hierdoor is Polocrosse geen elitaire sport en goed
betaalbaar.
Bij Polocrosse is er veel aandacht voor veiligheid!
Polocrosse is een contact sport. Paarden komen
dicht bij elkaar en raken elkaar aan. Iets wat paar‐
den binnen hun kudde van nature gewend zijn en
welk gedrag zij ook in de wei vertonen.
Bij Polocrosse staan veiligheid en welzijn voor het
paard voorop. Er zijn veel spelregels opgesteld om
deze veiligheid te waarborgen en scheidsrechters
die hierop toezien tijdens wedstrijden. Tijdens de
wedstrijden wordt er ook gecontroleerd of je
paard in goede conditie is, de juiste tuigage heeft
en de juiste beenbescherming. En er worden eisen
gesteld aan de huisvesting van paarden tijdens
een toernooi.
Polocrosse is een spel voor iedereen;
Er is ruimte voor spelers die erg prestatiegericht
zijn, maar ook voor spelers die liever ontspannen
een potje Polocrosse willen spelen en de gezellig‐
heid met andere Polocrosse spelers belangrijker
vinden.
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Polocrosse: het gaat om het plezier in het spel en
samen met anderen en met je paard bezig te zijn.
Het is absoluut een ontspannende paardensport.
De enige vereisten zijn liefde voor paarden en de
zin om lol te hebben en te genieten!
In Nederland wordt Polocrosse gespeeld op
een aantal maneges en binnen de Polocrosse
Vereniging Nederland (PVN).
Afgezien van trainingen worden er in de periode
van april tot en met september meerdere toer‐
nooien georganiseerd.

Ook is het natuurlijk geweldig om samen met je
paard een weekend weg te zijn en het hele week‐
end bezig te zijn met je paard.
De paarden staan meestal het gehele weekend in
een paddock of tijdelijke boxen. Iedere eigenaar
heeft zorg over zijn eigen paard, maar er wordt
zeker op elkaars paarden gelet of alles goed gaat;
iedereen helpt elkaar.

Ook is het voor niet‐spelers leuk om naar een
toernooi te gaan, want deze hebben ook een heel
De trainingen worden in de winter gehouden in de belangrijk aandeel in de sport. Denk aan de score
binnenbak van een aantal maneges. Het worden er & tijd bijhouden, doelscheidsrechter, helpen met
wel steeds meer! De trainingen bestaan uit grond‐ organiseren of gewoon de spelers aanmoedigen.
training met stick en bal zonder paard en uit
oefeningen te paard. Aan het eind van de indoor‐ Dit maakt het ook een echte sport voor het hele
gezin; ieder gezinslid is erbij betrokken, spelend of
trainingen worden er kleine chukka’s gespeeld.
niet spelend, en heeft een leuk weekend/toernooi.
Als je eenmaal naar een Polocrosse weekend bent
Een toernooi begint meestal op zaterdagmorgen
en eindigt met de prijsuitreiking op zondagmiddag. geweest, wil je niets anders meer!
Er worden 3 of 4 wedstrijden gespeeld, verdeeld
over de zaterdag en zondag. Maar het draait niet
Wil je meer weten over Polocrosse: ga kijken op
de website van de PVN:
alleen om wedstrijden spelen tijdens zo’n toer‐
nooi; de sfeer rondom het veld is uniek! Er is veel
contact tussen spelers van verschillende clubs.
www.polocrosse.nl
Daarom is bij Polocrosse niet alleen het spel
belangrijk, maar speelt het sociale gedeelte ook
Hier kan je allerlei informatie vinden over de sport,
een grote rol. Zo wordt er op zaterdagavond altijd over de PVN. En je kan filmpjes bekijken over hoe
een barbecue of diner georganiseerd en is het ge‐ Polocrosse gespeeld wordt.
zellig samen zijn.
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Veel gestelde vragen:
Heb je voor Polocrosse speciale uitrusting nodig?
Met Polocrosse heb je een stick en een bal nodig.
De PVN kan bemiddelen in het verkrijgen van een
basisuitrusting en aan beginnende spelers(‐groepen)
worden sticks uitgeleend. Het is mogelijk om via de
PVN met korting spelmaterialen te kopen.
Hoe wordt coaching georganiseerd?
In Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en
Zeeland zijn spelers actief die kunnen coachen of
trainingen kunnen geven. Individuele spelers zijn
van harte welkom om met of zonder paard te
komen kijken op de indoortrainingen in de winter.
Ook tijdens de meeste toernooien worden trainin‐
gen gegeven voor beginners.
Hoe zit het met de paarden? Heb je een speciaal
paard nodig?
Nee. De meeste spelers beginnen met Polocrosse
spelen op hun eigen paard en dat kan elke soort
paard zijn. Alleen op internationaal topniveau is het
beter om gespecialiseerde paarden te gebruiken.
De meeste paarden pakken het spel goed op en
kunnen al snel op niveau meekomen en vinden het
leuk om te doen.
Onze coaches vinden het zeker leuk om je te helpen
met je paard en het laten wennen aan stick en bal.

Moet Polocrosse op een groot veld worden ge‐
speeld? En als we daar nou de ruimte niet voor
hebben?
Volgens de regels wordt Polocrosse gespeeld op een
veld van 145 bij 55 meter, iets groter dan een voet‐
balveld. Maar het kan ook gespeeld worden in een
buiten‐ of binnenbak. Zeker voor trainingsdoelein‐
den. Ook dan blijft het erg leuk om te doen. De
meeste trainingen in de winter worden in een bin‐
nenbak gehouden.
Wat zijn de kosten?
Die bestaan uit kosten voor materiaal (een stick is
tussen de 70 en de 100 euro, afhankelijk van het
merk) en lidmaatschap. Het lidmaatschap van de
PVN bedraagt 15 euro per jaar voor jeugdleden /
studenten en 30 euro per jaar voor volwassenen.
Verder wordt voor deelname aan toernooien een
bijdrage gevraagd.
Ok, ik wil dit wel proberen, wat moet ik doen?
Neem contact op met de Polocrosse Vereniging Ne‐
derland, het liefste via email info@polocrosse.nl .
We nemen dan contact met je op en bespreken de
mogelijkheden.
Op de toernooien die de PVN organiseert, kunnen
beginners komen kennismaken. De (indoor)winter‐
trainingen zijn altijd voor iedereen toegankelijk
(leden en niet‐leden). Soms wordt er voor deze
indoortrainingen i.v.m. het gebruik van de
binnenbak een bijdrage gevraagd van maximaal 10
euro per training.
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De geschiedenis van het Polocrosse
Het moderne spel is uitgevonden in Australië voor de
Tweede Wereldoorlog. In 1938 lazen Mr. en Mrs.
Edward Hirst uit Sydney een artikel in een Engels
paardenmagazine over Polo Crosse. Beiden waren
erg geïnteresseerd in de paardenfokkerij en paar‐
densport. Zij wilden er meer over weten en reisden
naar Engeland. Zij bezochten de National School of
Equitation in Kingston Vale nabij Londen. Daar had‐
den instructeurs een oefening bedacht om jonge
ruiters hun balans te verbeteren, hun eventuele
angst te overwinnen en daarbij hun controle over
hun pony’s te houden.
De oefening werd in de binnenbak gespeeld met
twee ruiters aan elke kant en markeringen op de
muur, waar de bal weer het spel in kon stuiteren.
De doelen waren een soort basketbal netten, die
aan elke korte zijde van de bak hingen.
De sticks waren oude Polo sticks, waarvan de mallet
was verwijderd en vervangen door een squash rac‐
ket hoofd. Daar in was een diep netje geknoopt. Het
idee was om de bal de grond op te rapen, in het net‐
je te vervoeren naar het doel om te scoren.
Het echtpaar Hirst realiseerde zich de mogelijkheden
van deze oefening als een outdoor sport en gingen
terug naar Australië met sticks, ballen en een hoop
ideeën. Met Alf Pitty, een bekende paardensport‐
man en Polo‐speler, bedachten zij varianten van de
oefening en aanpassingen van de regels. Dit was het
begin van een nieuw en spannend spel.
Zij noemden het nieuwe spel: Polocrosse.
Ze ontworpen een Polocrosse veld van 160 yards
lang en 60 yards breed (ongeveer 145 bij 55 meter).

Het veld werd onderverdeeld in drie gedeelten, twee
doelgebieden van 30 yard en een middenveld van
100 yard. De doelpalen stonden ong. 2 ½ meter uit
elkaar (8 feet) en voor de doelen was een halve cir‐
kel getrokken met een straal van ongeveer 10
meter (11 yard). Om een doelpunt te maken moest
men in het doelgebied zijn, maar buiten deze halve
cirkel voor het doel.
Om het spel meer open te maken besloten zij dat
een speler de bal niet in bezit mocht hebben bij het
passeren van de lijn tussen het middenveld en het
doelgebied. De bal moest stuiteren via de grond of
worden overgespeeld.
Een team moest bestaan uit 6 spelers, verdeeld over
twee secties van 3 spelers. Deze zouden afwisselend
perioden, “chukka’s” genoemd, spelen. Dit was om
toe te staan dat elke sectie kon rusten terwijl de
andere sectie aan het spelen was. Hierdoor kon met
slechts 1 paard per ruiter worden volstaan. De nr. 1
speler in elke sectie zou de enige speler zijn, die zou
mogen scoren. De nr. 3 speler zou de enige speler
zijn die het doel zou mogen verdedigen en de nr. 2
speler werd beperkt tot het middenveld. Door de
teams op deze manier te ontwerpen waren zij er
zeker van dat de bal vaak zou worden overgespeeld
tussen de spelers. En daarmee zou het een snelle,
behendige en aantrekkelijke paardensport worden.
Ondanks vele ideeën over verbeteringen van het
spel over de jaren heen is deze zelfde basisfilosofie,
omvang van het veld en indeling van het team nog
steeds van kracht in het hedendaagse Polocrosse.
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Wat doet de Polocrosse Vereniging Nederland ?
Polocrosse Vereniging Nederland (PVN) is de
overkoepelende organisatie van Polocrosse in
Nederland en is opgericht in 2005. De PVN is
betrokken bij alle aspecten van de sport welke hier‐
onder toegelicht worden.
Ontwikkeling van de sport in Nederland
Het voornaamste doel is om de sport te promoten
en te laten groeien in de hoogte en in de breedte.
Hoogte; het spelniveau verbeteren door: het ver‐
krijgen van internationale coaches en trainers,
nationale competitie te hebben d.m.v. toernooien
en internationale competities te organiseren.
Breedte; ontwikkelen van een laagdrempelige tak
van de paardensport: iedereen is welkom om
Polocrosse te spelen. Zoals eerder beschreven is
het een echte gezinssport die door alle leden van
een gezin gespeeld kan worden. Het soort paard en
of je al ervaring hebt met teamsporten en/of bal‐
sporten maakt niet uit. Doordat er tijdens toernooi‐
en verschillende spelniveaus zijn is het voor ieder‐
een spannend en leuk om wedstrijden te spelen,
hoe fanatiek jij en je paard ook willen zijn. Bij Polo‐
crosse draait het niet om de individuen, maar om
het spel en de sfeer!
Promotie in het buitenland:
De PVN wil Nederland als Polocrosse land op de
kaart te zetten. Dit wordt bereikt door goede
internationale contacten over de hele wereld.

De PVN is sinds 2007 associate member van de
Internationale Polocrosse Council (IPC).
Hierdoor wordt de PVN betrokken bij o.a. het
wijzigen van spelregels, ontwikkelingen van de
sport in andere Polocrosse landen en internationale
activiteiten zoals de World Cup.
Ook is het hierdoor makkelijker om in contact te
komen met coaches/trainers en om spelers in het
buitenland te laten spelen.
Organiseren van activiteiten:
De PVN organiseert verschillende activiteiten het
hele jaar door; indoor van oktober t/m maart en
outdoor van april t/m september in binnen en bui‐
tenland. Er worden op verschillende plekken in
Nederland Polocrosse gespeeld. Het is de bedoeling
dat in de toekomst deze plaatsen uitgroeien tot
zelfstandige clubs met de PVN als overkoepelende
organisatie.
Clinics, demonstraties en workshops:
Op aanvraag organiseert de PVN clinics, workshops
of demonstraties op een manege of een paarden‐
evenement. Door het hele land hebben spelers
d.m.v. een demonstratie laten zien wat de sport is.
Ook worden er regelmatig clinics gegeven waar
iedereen aan kan deelnemen en de PVN zorgt voor
speelmaterialen en ervaren spelers die uitleg ge‐
ven.
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Publiciteit:
De PVN is altijd druk bezig om publiciteit te krijgen
om zo meer bekendheid aan de sport te geven. Dit
d.m.v. bijvoorbeeld uitnodigen van tv & radio
zenders, kranten en magazines op activiteiten,
verslagen en verhalen te schrijven voor websites
en paardenforums en artikelen over Polocrosse te
laten verschijnen in paardenmagazines.
Informatie voorziening:
De PVN probeert haar leden zo goed mogelijk te
informeren over activiteiten, ontwikkelingen, Polo‐
crosse nieuws en foto’s d.m.v. de up‐to‐date
website en mailings. Maar ook geïnteresseerden
die onbekend zijn met de sport wil de PVN zo goed
mogelijk van informatie voorzien d.m.v. de
website, folders en dvd’s.
Sponsoring:
De PVN probeert zoveel mogelijk sponsors aan te
trekken voor haar leden. Dit kan sponsoring in
natura zijn ( bijvoorbeeld prijzen voor een
toernooi) of sponsoring door middel van adver‐
tenties, shirts, naamgeving toernooien, etc..

Veiligheid:
Bij de PVN staat veiligheid voorop! De PVN zorgt
voor goede scheidsrechters die hierop toezien en
welke controleren of je paard in goede conditie is.
Dit laatste wordt ook gedaan door de aanwezige
dierenarts. Verder houdt de PVN streng toezicht
op het naleven de regels m.b.t. welzijn, harnache‐
ment en de juiste beenbescherming. De PVN stelt
eisen aan de huisvesting van de paarden tijdens
het toernooi.
Wat hebben we tot dusver bereikt?
2005 Oprichting vereniging
2006 1e keer deelname European Challenge
1e Dutch Open kampioenschappen in
Exloërveen
2007 deelname Club Carnival Worldcup in
Australië
Associate member van de IPC
2008 winnaar Plate Cup European Challenge in
Kent
1e plaats Dutch Open
2e plaats German Open
2009 winnaar interland Zambia Juniors—Holland
2e plaats European Challenge in Doncaster
1e plaats Dutch Open
1e plaats German Open
Ledental is verdubbeld

Donateurs:
Verder is het mogelijk om donateur, “Vriend van
Polocrosse Nederland”, te worden voor een
minimale bijdrage van 10 euro. De PVN zet zich er
hard voor in om zo een breder financieel draagvlak En vervolgens:
2010 Let’s play & win some chukka’s!
te krijgen om meer te kunnen doen voor haar le‐
2011
Worldcup 2011—Challenge competition,
den.
wie weet…..?
Rekeningnummer van de PVN is 11.28.77.790
ten name van Polocrosse Vereniging Nederland
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Sponsors
In 2009 werd de Polocrosse Vereniging Nederland
gesponsord door de volgende bedrijven:
Rabobank Nederland
Medinext
Steenhuis Recycling BV
Imex PTC
Jong&Laan accountants
Piaffe Ruitersport
Noordmachines BV
Scheepswerf Nieko
Manege Knollegruun
Diergeneeskundige praktijk de Melkweg
Spits Oosterwolde
Tuincentrum en Dierenspeciaalzaak Omvlee
Louwes autocenters
Escura apotheek
Alk Abello
De Vier Seizoenen
Cadé drukkerij
Vermeulen Medical
Divoza Horseworld
Restaurant Juffrouw Tok
D’rop&Draf Ruitersport
MatriXmethode Instituut

Vrienden van
Polocrosse Nederland
Donateurs van de PVN zijn ook erg belangrijk
voor onze vereniging en worden automatisch
vrienden. Aanmelden via

vrienden@polocrosse.nl
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Hier kan uw advertentie staan!
Het hoeft natuurlijk niet altijd een advertentie te zijn:
*
*
*
*
*
*

naamsvermelding van uw bedrijf op onze shirts
verbinden van de naam van uw bedrijf met een van onze toernooien
ophangen spandoeken tijdens toernooien
naamsvermelding op stallen— seizoenen lang!
sponsoren van prijzen—in natura of financieel
misschien heeft u zelf wel veel betere ideeën!
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Hier kan uw advertentie staan!
Adverteren, sponsoren en ook nog mee doen aan onze Tombola! Voor een klein beetje extra bijdrage
meespelen in de loting om HOOFDSPONSOR te worden van Polocrosse Vereniging Nederland!
Voor u niet de spannendste competitie in 2010, maar voor ons wel!!
Bekendmaking tijdens de opening van het seizoen in Renkum (17 en 18 april 2010)
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Wie spelen er Polocrosse?
Jochem Elsinga
19 jaar
Student
Technische
Informatica

Roseline v.d. Haar
14 jaar
Scholier
paard: Viking
en Whinny (te
leen)

Bennie Meijerhof
35 jaar
Calculator
paard: Nikita

Marieke Smallegange
35 jaar
Dierenarts
Paarden:
Bo en Fides

Mike Neeleman
12 jaar
Scholier
Pony:
Saphira
Melodie

Waarom speel jijPolocrosse? Waarom speel jij Polocrosse?

Waarom speel jij Polocrosse?

Waarom speel jij Polocrosse?

Waarom speel jij Polocrosse?

Ik heb jarenlang in Zambia
gewoond en heb daar leren
Polocrosse spelen. Met mijn
jongere broers kon ik altijd
oefenen op het veld bij ons
huis. In Zambia speel ik op A‐
niveau en dat gaat er hard aan
toe. Het leukste aan Polocrosse
vind ik de snelheid van de sport
en natuurlijk het winnen.
Polocrosse is een teamsport en
je gaat er voor om met je team
het beste te bereiken. Daar‐
naast kan je ook individuele
prijzen winnen. In 2006 werd ik
beste speler onder de 16 jaar
tijdens de interland wedstrijden
tussen Zambia en Zuid Afrika. In
2008 speelde ik met het Neder‐
lands team in Engeland voor de
European Challenge. We won‐
nen toen de “Plate Cup” van
Noorwegen en Duitsland en ik
mocht de prijs van beste nr. 1 in
ontvangst nemen. In 2009 won‐
nen wij tijdens de European
Challenge van de Fransen en
werden daarmee tweede .

Ik ben in 2009 met Polocrosse in aan‐
raking gekomen door een vriend.
Door hem te trainen met ballen aan‐
gooien en vangen. Na een tijdje zei
hij: “nu is het jouw beurt om op het
paard te gaan zitten”…., ik was als de
dood voor paarden! Maar na een aan‐
tal aanmoedigingen toch gedaan. Drie
weken later met de eerste Polocrosse
training meegespeeld. En toen had ik
helemaal het virus te pakken. Leuke
vereniging, gezellige sfeer en je wordt
direct in de groep opgenomen. Korte
tijd later een eigen paard gekocht en
paardrijlessen gevolgd en gaan
oefenen voor het toernooi in
Exloërveen. Heb daar meegespeeld
met meerdere starters in de C‐groep.
Twee weken na Exloërveen was er de
mogelijkheid om in Noorwegen te
spelen. Een prachtige ervaring in dito
land. Dit was alweer het einde van
mijn eerste seizoen, die ik afgeslo‐
ten heb met een verkiezing van beste
nieuwe speler van 2009. Zo zie je
maar iedereen kan in korte tijd Polo‐
crosse (leren)spelen, ongeacht je er‐
varing met of zonder paard!!!

Zomer 2000, ik liep stage in een
paardenziekenhuis in het
Austra‐lische centrum van de ren‐
paard fokkerij: Scone.
Daar maakte ik kennis met Polo‐
crosse Na een fantastisch weekend
vol met paarden, kampvuur, snelle
sport, BBQ en gezelligheid was ik
compleet verkocht en speelde 2
weken later zelf als Marieke the
Dutchie een heel weekend mee.
Terug in Nederland was er niemand
die deze sport kende, dus moest ik
gefrustreerd mijn passie in de koel‐
kast zetten. Tot ik in 2005
www.polocrosse.nl tegenkwam op
google. Dit was voor mij de reden
om een paard te kopen. Het werd
Bo, een nogal groot angstig paard
met een gouden hartje. We zijn
samen een heel eind gekomen,
maar het niveau van de sport gaat
snel omhoog, en mijn trouwe Bo
beent het letterlijk niet meer bij.
Dus nu is er Fides, een Engelse
volbloed van de renbaan, zij gaat
dit seizoen voor het eerst meespe‐
len!

Ik rijd al pony vanaf dat ik
3 jaar oud was, toen als
cowboy op mijn eigen shetlan‐
der. In het voorjaar van 2009
was er een Polocrosse clinic op
onze manege. Dat was erg leuk
en ik mocht ook meedoen.
Polocrosse is heel leuk om te
doen en dat vindt mijn pony
Saphira ook.
Ik heb aan haar gemerkt dat ze
leniger is geworden. Ze wordt
ook steeds sneller en ze luistert
beter. Sommige dingen snapt ze
nog niet zo goed, maar gelukkig
hebben we hier in de buurt
iedere maand training en heb ik
nu vrienden die ook Polocrosse
spelen.
Het is heel gezellig om in een
team te spelen. In september
ben ik in Exloërveen op mijn
eerste toernooi geweest.
Het was een heel leuk weekend
en ik heb er veel geleerd. Ik heb
veel zin in het nieuwe wedstrijd‐
seizoen!

Ik speel Polocrosse omdat er op
mijn camping een keer in 2008
een demo was, we hadden toen
meegedaan en vonden het
meteen leuk. We zijn ook naar
een toernooi wezen kijken en
hebben toen sticks gekocht en
zijn lid geworden. We zijn gelijk
mee gaan doen met de trainingen
en hebben veel geoefend niet
alleen op paard maar ook zonder
paard.
We hebben in 2009 aan
een toernooi meegedaan en het
was echt super leuk! De sfeer was
ook heel gezellig en de mensen
waren ook heel aardig. Niet alleen
mensen vinden het leuk maar de
paarden vinden het ook leuk! ze
gaan helemaal in het spel op en
houden alles in de gaten. Ik speel
dus Polocrosse omdat het een
super leuke/gezellige sport is niet
alleen voor ons maar ook voor de
paarden!
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Contact
voor meer informatie over Polocrosse bezoek
onze website www.polocrosse.nl
Wil je contact met een van ons mail dan naar
info@polocrosse.nl
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Websites
Hier een selectie van leuke en waardevolle
websites over Polocrosse
www.polocrosse.nl
De officiele PVN website. Hier kan je allerlei
informatie vinden over Polocrosse, de toernooi
agenda, de spelregels, verslagen van eerdere
evenementen en video’s over het spel.

www.polocrosse2011.com
De website van de Worldcup 2011 in Engeland
www.polocrosse.org.uk
De officiele website van de UKPA in Engeland

www.polocrosse.net
Een website met allerlei Polocrosse informatie uit http://polocrossecanada.com
de hele wereld
De officliele website van Canada
www.polocrosse‐international.org
De officiele website van de IPC (International Po‐
locrosse Council)
www.polo‐x‐treme.com
Website over allerlei aspecten van Polocrosse.

www.polocrosse.org.au
De officiele website van Australie
www.americanpolocrosse.org
De officiele website van de Verenigde Staten

