Polocrosse Nieuwsbrief

Zomer 2014

Lieve Polocrosse vrienden,
Inmiddels zijn er al een aantal mooie toernooien gespeeld in dit seizoen! Otterlo en
Erm waren een groot succes en het toernooi wat dit jaar voor het eerst gehouden
werd in Escharen was ook zeker voor herhaling vatbaar! Fleur en Mijndert hebben ook
nog een mooi weekend gehad in Frankrijk tijdens de European Challenge! Maar we
zijn er (gelukkig) nog niet! We hebben nog een aantal leuke polocrosse activiteiten op
de agenda staan! Hopelijk wordt dit net zo’n succes!!
Succesvol eerste toernooi Escharen
Het is een hele klus om een toernooi uit de grond te stampen maar Anske Luijtelaar en Mariette Hol
hebben een mooi toernooi neer weten te zetten! Er werd gespeeld op 1 niveau! Wat opviel was dat
veel spelers de afgelopen tijd met sprongen vooruit zijn gegaan! Er waren veel mooie acties en erg
spannende wedstrijden! Hier een paar mooie foto’s!
We hopen dat volgend jaar weer een toernooi zullen hebben op deze fantastische locatie! Anske en
Mariette Bedankt!

De Foto
Florien Luitse geeft uitleg bij een foto”

Dit voorbeeld laat een correcte manier zien om de bal te beschermen in een zogenaamde
'sandwich'. De twee Ierse spelers rijden aan weerszijden van de Nederlandse No.1. De
Nederlandse No.1 zet haar paard op de rem om uit deze situatie te komen (let wel: dit kan alleen
als er niemand vlak achter je rijdt!) en haalt haar stick met bal naar achter, waar zij hem achter de
rug van de Ierse No.1 houdt, zodat deze de bal niet uit haar netje kan slaan.

Mijn Pony: Enana
Dit is mijn pony Enana. Enana is 12 jaar en is nu 2.5 jaar mijn pony. Ze komt oorspronkelijk uit
Argentinië en is een kruising tussen een argentijnse volbloed en een criollo. Voordat Enana bij mij
was speelde ze polo. Enana was niet meer geschikt voor de polo omdat ze te veel rare
bewegingen maakte (Ik vind het juist heel fijn dat ze dit kan, want zo proppen wij onszelf overal
tussen!) Toen wij haar hadden gekocht was ze heel bang en schrikkerig. Dit komt waarschijnlijk
door de ruwheid waarmee ze is opgevoed in Argentinië. Ik heb eerst haar vertrouwen moeten
winnen, en dit is gelukt met veel rust en liefde. Ze is nog steeds geen knuffelpony, maar het lijkt er
steeds meer op Toen ik haar net had kon ik wel meteen met haar gaan polocrosse. Ze was het
gewend om een stick naast haar te zien en om met andere paarden over een veld te rennen.
Polocrosse vind ze nog steeds super leuk om te doen, ze wordt heel druk en gaat helemaal op in
het spelletje!
Liefs Enana en Roos

De juiste Polocrosse outfit
Voordat je überhaupt het speelveld op mag tijdens een toernooi en mag deelnemen aan een
wedstrijd, moeten jij en je paard natuurlijk de juiste outfit aan hebben. Met outfit wordt in dit geval
niet bedoeld een bepaalde mode trend, kleur of style 
Speler:
1.
Helm (regel 21a): een beschermende helm of cap met minimaal een driepuntsbevestiging
met een snel te openen clip/sluiting. Mocht de speler tijdens de wedstrijd zijn helm verliezen
(regel 21), dan wordt de wedstrijd stopgezet om de speler de helm weer op te zetten. De
tegenpartij van deze speler krijgt een vrije worp/10m.
2.
Rijlaarzen (regel 22a): rijlaarzen of rijschoenen (jodphurs) met of zonder chaps.
3.
Speelshirt (regel 22i): shirt/polo met de kleur van het team en met het correcte speelnummer
van minimaal 230mm groot en die goed en duidelijk zichtbaar is.
4.
Witte broek (regel 22a): witte rijbroek of witte rij-jeans.
5.
Sporen (regel 22c): je mag sporen gebruiken mits het geen scherpe wielsporen zijn.
6.
Zweep (regel 22k): je mag een zweep gebruiken, maar deze moet aan het uiteinde een flap
van tenminste 12.5 mm breed en 50 mm lang hebben.
7.
Stick (regel 22h): Een polocrosse stick mag elke lengte hebben, maar de kop mag niet
groter zijn dan 216 mm bij 184 mm en mag geen metalen bevestigingen of uitsteeksels
hebben.
Paard:
8.
Zadel: zadels met een knop bovenop (zoals bijvoorbeeld met westernzadels) zijn niet
toegestaan (regel 22g). Verder moeten de zadels een singel hebben en een oversingel
(regel 22f). Maar tegenwoordig zijn de meeste singels bevestigd aan meerdere singelstoten,
in dat geval hoeft een oversingel niet.
9.
Borsttuig (regel 22f): het borsttuig (met of zonder (vaste) martingaal) moet bevestigd zijn aan
de singel (tussen voorbenen) en het zadel. Het type borsttuig wat alleen bevestigd is aan de
zijkanten van de singel (vlak onder singelstoten), is ook goedgekeurd.
10. Teugels (regel 22l): het is niet toegestaan om te rijden met dubbele teugels en/of slofteugels;
alleen een enkele teugel is dus toegestaan. Deze teugel mag niet bestaan uit twee losse
delen / gescheiden zijn (bijvoorbeeld westernteugels). De linker en rechter teugel moeten
dus aan elkaar vast zitten door bijvoorbeeld een gespje. Verder mogen de teugels niet zo
lang zijn dat deze onder de elleboog van het paard zijn voorbeen uitkomen wanneer ze
vastgehouden worden ter hoogte van de schoft.
11. Beenbescherming (regel 22j): paarden moeten aan alle benen bescherming hebben en
springschoenen. Dit zijn bandages of 3-in-1 bescherming; peeskappen/peesbeschermers
en/of strijklappen zijn dus niet toegestaan, omdat deze geen bescherming bieden rondom
het been. Mocht er een bandages onder de peeskappen/bescherming zitten, dan is het wel
toegestaan. Verder maakt de kleur niet uit.
12. Bitten (regel 22d): Er staat niet in de regels dat een bit verplicht is, alleen staan er eisen voor
een bit; geen uitsteeksels aan de zijkant (“scharen”/”westernbit”), een bit moet een
mondstuk hebben en de teugels moeten aan het bit bevestigd zijn. Verder staat er in regel
2a dat een scheidsrechter in mag grijpen bij een paard welke niet onder controle gehouden
kan worden, dus bitloos rijden is op risico van ingrijpen scheidsrechter.
13. Stiften: het gebruik van stiften/kalkoenen in de ijzers is toegestaan. Maar deze mogen niet
puntvormig zijn; alleen kubus vormige stiften van max. 1 cm bij 1 cm mogen gebruikt worden
en alleen aan buitenzijde van de achterijzers. Mocht jouw paard stiften eronder hebben, dan
moet dit gemeld worden aan de scheidsrechter voor de start van een wedstrijd.
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Agenda 2014
16-17 aug

Dutch Open Otterlo

1-5 sept

Trainingskamp Avalon

6-7 sept

German Open Avalon

13-14 sept

Toernooi Exloërveen

Voor vragen/opmerkingen:
redactie@polocrosse.nl
Met dank aan: Leanne van Boekholdt,
Roseline van der Haar, Florien Luitse
en Fleur Bartels
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Bedankt voor het lezen van
de nieuwsbrief! Ik hoop dat
jullie het leuk vonden! Wij
hopen dat we er samen nog
een paar mooie toernooien
van kunnen maken!
Tot snel!
Bestuur PVN
Mijndert Heineke
Bert van der Haar
Nathalie Garben
Ilona Mastenbroek
Paula Beers

