Polocrosse Nieuwsbrief

voorjaar 2014

Zo langzaam aan komt de lente weer onze kant op en beginnen de polocrosse kriebels weer op te komen.
Dit jaar staat er weer een vol seizoen op de planning met veel leuke toernooien! Hopelijk zullen er veel
spannende chukka’s gespeeld worden!
Voorlopige agenda 2014
3-4 mei
Openingstoernooi Otterlo
29 mei-1 juni

4-daags PoloXkamp Avalon

Juni/begin juli

Fun toernooi Bennekom

14-15 juni

German Open Avalon

20-21 juni

PoloX Extreme Cup 2014

28-29 juni

Achterste Erm Toernooi

12-13 juli

Toernooi Escharen

19-20 juli

European Challenge

16-17 aug

Dutch Open Otterlo

1-5 sept

Trainingskamp Avalon

6-7 sept

German Open Avalon

13-14 sept

Toernooi Exloërveen

Aussie, Aussie, Aussie!!
In december 2011 hebben wij hier in Groningen en
polocrosse training gehad van Anthony en Gerda
Glasson uit Australië. Gerda is een Nederlandse
die in Australië is gaan wonen. Aan het eind van de
training zei Gerda tegen mij: ‘hoe lang moet jij nog
naar school? Want als je klaar bent, kun je wel
naar ons toe komen om te polocrossen!’
Tsja, zo’n aanbod om naar Australië te gaan
vergeet je niet zo gauw..
En laat ik nou net door omstandigheden gestopt
zijn met mijn studie, en ‘tijd over hebben’…
Jullie hebben het vast al wel door, ik ga naar
AUSTRALIË!!! En ow wat heb ik er een zin in! Een
geweldige kans om in het land waar polocrosse
ooit begonnen is nieuwe dingen te leren, en ook
toernooien te spelen! Ik ga zoals het nu lijkt 19 mei
weg, en kom 9 juli weer terug in Nederland, dat is
bij elkaar 7 weken. Ik zal bij Anthony en Gerda
verblijven in Thargomindah, Queensland. Het ligt
redelijk naar het midden van het land, ongeveer
1000 km van de oostkust af. Ik mag op 1 van hun
paarden mee spelen in de competitie van de
outback van Queensland. Ik zal ongeveer 5
carnivals (= wedstrijd weekend met 4 wedstrijden)
mee kunnen doen . Daarnaast moeten ook de
andere paarden getraind en verzorgd worden, en
er zijn nog wel meer klussen op hun bedrijf, dus ik
ga me zeker niet vervelen!
Anthony en zijn vader zitten al heel lang in de
polocrosse en zijn ook zeer getraind in Natural
Horsemanship. Ik hoop een heleboel van hen te
leren en veel ervaring op te doen!
En ik ga natuurlijk genieten van het land, de
mensen en cultuur, want dit wordt een once in a
lifetime experience!!
Leanne

Mijn Pony
Hallo allemaal,
Dit is mijn pony Sterre. Sterre is 4 jaar oud en wordt in
juni alweer 5. Ze is een Welsh pony met een beetje
Arabisch bloed. Ze is bij ons thuis geboren en ik heb
haar dus haar hele leven al. Als veulentje was ze echt
een boefje, ze kroop het liefst zo vaak mogelijk onder
het hek door om bij de koeien van de buren te gaan
buurten . Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met
haar te beleren. Dit heb ik zelf gedaan maar ik vond het
super spannend . Gelukkig ze pikte eigenlijk alles vrij
snel op. Ik dressuur, spring en polocrosse met haar. En
we zijn ook super vaak in het bos te vinden omdat ze
dat het allerleukste vind om te doen, lekker crossen op
de hei en stampen door de plassen. Met polocrossen
ben ik al best snel begonnen en ze vind het super leuk.
De eerste Signaal
paar ballen
waren spannend maar dat kan
scheidsrechter:
ook niet anders.
Ze
wordt
heel enthousiast van het
Regel 26. Doelpunt
spelen en maakt graag nieuwe vriendjes. Ook is ze
super snel wat natuurlijk helemaal goed is voor de
polocrosse. Ik ben heel benieuwd hoe we het er dit
seizoen vanaf gaan brengen.
Liefs Rozemarijn & Sterre

Signalen scheidsrechter
Regel: 23b mislukte scoor poging
Signaal scheidsrechter
Regel 26: doelpunt

Het fluitje
In het fluitje wordt er een korte uitleg gegeven van een bestaande polocrosse regel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOAL!!!
Het maken van een doelpunt lijkt heel simpel... maar eigenlijk komt er best veel bij kijken.
Om te beginnen mag alleen de nr. 1 scoren en mag dit alleen maar binnen je eigen doelgebied (zie regel 23). Om hier te
komen moet je als nr. 1 speler de bal over de 30 meter (eigenlijk heet die lijn de 30 yard lijn of penalty lijn) heen stuiteren of
gooien; de bal moet de grond raken aan de andere kant van de 30m lijn, terwijl je met je paard over de 30m lijn rijdt. (De bal
mag op het moment dat je de 30m lijn overrijdt dus niet in je netje zitten). Maar ook mag de bal overgegooid worden terwijl
de nr. 1 al in het doelgebied staat. Dit alles staat omschreven in regel nr. 27 “Overschrijden van de Penalty lijn”.
Dan moet je nog buiten de 10 meter cirkel staan als nr. 1 terwijl je de bal tussen de doelpalen gooit. Dit betekend dat je
vanuit iedere hoek in het doelgebied een doelpunt mag scoren, zolang de hoeven van je paard niet binnen of op de lijn van
de 10m cirkel staat. Ook mag je helaas niet de bal met de stick tussen de doelpalen gooien (Zie regel 26). De hoogte van het
doel is overigens oneindig hoog, net zoals bij Rugby, en het doel is maar 2,5 meter breed. Je kunt dus nooit “te hoog”
scoren, maar wel ernaast.
Verder moet de nr 1. de bal werkelijk rechtstreeks gooien richting het doel; bijvoorbeeld een bal op de grond die door de nr 1.
tussen de doelpalen wordt getikt, is geen doelpunt. Of bijvoorbeeld een bal wordt overgegooid door een teamgenoot buiten
het doelgebied en gaat via de bovenkant van de stick van de nr 1. tussen de doelpalen, dit is helaas ook geen doelpunt. De
bal moet echt uit het netje komen van de nr 1. Maar het is wél een doelpunt wanneer de nummer 3 de bal vangt voor of
tussen de doelpalen, terwijl zijn/haar paard met de hoeven op of over de achterlijn staat. Ook is het een goal wanneer de bal
van de nr.1, de nr 3 of zijn/haar paard raakt en daarna tussen de doelpalen gaat. Tenzij de bal via de nr. 3 naast het
doel/over de achter of zijlijn komt; dan mag de nr. 3 een 10m gooi nemen vanaf de 30m lijn. Dit wordt dus gezien als een
mislukt doelpunt en niet dat de bal over de achterlijn ging door de nr. 3.
Wanneer het doelpunt ernaast is of wordt afgekeurd, mag de nummer 3 een penalty nemen (10meter gooi) vanaf de 30m lijn
van het doelgebied naar het middenveld. Vanaf welk punt dit is, daar is zelf óók een regel voor. Dit is namelijk vanaf het punt
waar de bal naast het doel / over de achterlijn ging; er wordt een denkbeeldige streep getrokken naar de 30m lijn. Iedereen in
het midden veld moeten minimaal 10 meter weg zijn vanaf dit punt. Alleen de nr 1. (die mis scoorde/ van de tegenpartij) volgt
de no. 3; paard nr. 1 zijn neus op de hoogte van heup paard no.3 en zal de no. 3 niet hinderen tijdens de het nemen van de
penalty. In 2011 was besloten dat ook de nr. 1 op minimaal 10m afstand moest zijn, maar dit is dus weer teruggedraaid in
2013.
Verder mogen de andere spelers niet proberen om de bal aan te raken of de nr. 3 te hinderen tijdens het nemen van deze
10m gooi, totdat deze én de bal minimaal 10 meter verder zijn; de nr. 3 heeft dus de eerste poging om de bal te krijgen. In
plaats van een 10m gooi, mag de nr. 3 ook de bal overgooien naar een teamgenoot vanaf dat punt.
Kortom... scoren lijkt heel simpel, maar er komt eigenlijk best veel bij kijken!

De
Foto

Op deze foto is goed te zien hoe belangrijk het positiespel is in de polcrosse. Je ziet hier Florien(R)
met de bal. Haar nr. 2 (Roseline L) en nr. 3 (Nathalie M) rijden de tegenspelers weg zodat Florien vrij
baan heeft om naar de box te rijden. Ookal lukt het niet altijd om de spelers de hele tijd weg te rijden,
doordat je ze afremt geef je jouw nr.1 meer tijd voor de bounce over de 30m lijn en om hopelijk te
scoren!
See you
on the
field
guy’s!!

Bedankt voor het lezen van de
nieuwsbrief! Ik hoop dat jullie het
leuk vonden en dat jullie net zoveel
zin hebben in komend seizoen als
wij!
We hopen jullie ergens dit seizoen te
zien op of om de polocrosse velden!

Voor vragen/opmerkingen:
redactie@polocrosse.nl
Met dank aan: Leanne van Boekholdt,
Rozemarijn Adams, Fleur Bartels

Tot snel!
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