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Introduction 
 
"The 2011 Polocrosse World Cup should be a truly spectacular event and it is  brilliant to 
have a Dutch team competing there. Hopefully the event can be  used to gain publicity for 
the wonderful sport of polocrosse throughout  Europe and over the next few years we will 
should see significant growth all  around Europe. Holland will be one of the main countries 
involved in this  growth, they have shown over the last few years that they are becoming a 
 very talented polocrosse nation and I think they will show the World exactly  what they can 
do this summer, thanks to the hard work and dedication of  their players, their supporters 
and their sponsors" 
  
 Iain Heaton, CEO UKPA and Worldcup Polocrosse 2011  
 
 
 

Lieve spelers en supporters, 
  
Voor jullie ligt het Polocrosse magazine: Worldcup 2011 editie. 
Een hele bijzondere editie, deze vergezelt alle Nederlandse spelers naar Rugby in Engeland.  
Dat waar we al die maanden zo hard voor hebben gewerkt staat nu voor de deur........... 
Laten we gaan, laten we genieten en laten we ze laten zien wat een Polocrosse talent er te 
vinden is in Nederland onder spelers, paarden en supporters! 
Tot langs het veld in Rugby! 
  
Maaike Bakker‐Nijland 
Teammanager Nederlandse Polocrosse team.  





World cup  2007 
Het Nederlandse polocrosse team mocht meespelen tijdens de World cup 2007 in Australië. 
Het team speelde niet mee met de officiële wereld kampioenschappen, omdat Nederland 
(nog) geen lid is van de IPC (international Polocrosse Council). Maar het Nederlandse team 
speelde mee met een toernooi die parallel liep aan de World Cup; Club carnaval. Dit alles 
was in de laatste week van april 2007. Ook Frankrijk en Zambia mochten als nieuwspelende
‐polocrosse landen meespelen mee in het toernooi.  
 
Ter voorbereiding van de de World Cup‐ Club Carnaval 2007 was er een training georgani‐
seerd in Bennekom in het eerste weekend van april en tevens paasweekend. Hiermee werd 
tevens het ouddoor seizoen geopend.  Tot onze grote vreugde was Sophie uit Belgie ook 
aanwezig en had een super leuk trainingsschema voor het weekend georganiseerd. Sophie 
heeft een aantal maanden in Australië gespeeld en werd daar steevast Sophie Belgium ge‐
noemd. Het trainingsschema bestond o.a. Uit roll‐backs oefenen, pick‐ups, grondoefenin‐
gen, chukka's spelen en films bekijken en bespreken van polocrosse wedstrijden in Austra‐
lie. Zowel op zaterdag, als op zondag waren er cameramannen en interviewers van TV Gel‐
derland aanwezig, die onze training hebben gefilmd.  
 
In Australië aangekomen werden Thomas Bakker, Florien Luitse, Fleur Bartels en Mijndert 
Heineke hartelijk ontvangen door Martine en Richard Griffiths. Zij zijn met polocrosse ge‐
start in Nederland en brachten het mee vanuit Zuid‐Afrika waar zij voorheen woonden. Na 
een aantal jaar in Nederland te hebben gewoond, is de familie geëmigreerd naar Australië.  
Voordat we naar de World Cup venue gingen, verbleven we eerst op een polocrosse toer‐
nooi vlak bij Warwick. Hier nam Richard deel aan het toernooi met hun nieuwe paard Ge‐
cko. Geweldig om een echt Australische toernooi mee te maken; een super goede sfeer en 
onbeschrijfelijk hoe tof, de paarden, de mensen, de stof... alles! Laat polocrosse, please, 
ook zo zich in Nederland ontwikkelen! Daar hebben we ook een aantal wedstrijden gezien 
op top niveau.....erg indrukwekkend en leerzaam. 
Na dit toernooi reisden we af naar Warwick en verbleven daar in een comfortabel hotel sa‐
men met het Zambiaans‐ en een gedeelte van het Zuid‐Afrikaanse en Ierse team. Onze 
paarden waren afkomstige van de leden van polocrosse club Cunningham. Thomas speelde 
op Pesley, Florien op Bucka en Fleur op Misty. Alle 3 de paarden waren australian stockhor‐
ses en hadden veel polocrosse ervaring. Ons team werd ook aangevuld door spelers van 
Cunningham, omdat wij maar 1 sectie van 3 spelers hadden. Alf, Amanda en Hayley vulden 
het team tot 6 spelers aan.  





 
Maar voordat de club carnaval plaatsvond, konden we eerst genieten van de World Cup 
zelf. Het was fantastische om te zien dat ieder continent zijn eigen strategieën heeft en het 
spel op een andere manier spelen. Natuurlijk ook een genot om naar al die goede paarden 
te kijken; hoe deze het spel lezen en hoe scherp en goed getraind deze zijn. 
Na maanden van droogte en waterbesparendemaatregelen, ging het tijdens de club Carna‐
val regenen. Gelukkig zijn wij hollanders regen gewend en lieten de droom, dat we in 
Australië speelde, niet in het water vallen. Het waren spannende en leerzame wedstrijden 
tegen Australische clubs en Frankrijk, waarvan we 1 gelijk speelde en 3 verloren. Meedoen 
is belangrijker dan winnen ;‐). 
Omdat polocrosse nog niet zo lang in Nederland bestaat en we nog vol in ontwikkeling zijn; 
was het heel nuttig om met polocrossers uit allerlei landen te praten over hoe de sport in 
hun land is ontwikkeld en hoe zij de sport hebben gepromoot. Alle landen kwamen eigenlijk 
met dezelfde boodschap; goede paarden en organiseer toernooien om de sport te promo‐
ten en voor competitie om beter te worden. Geweldig om te merken hoe bereidwillig ieder‐
een is om deze sport zich te laten verspreiden over de hele wereld en iedereen elkaar wil 
helpen. Met veel enthousiasme, ideeën en energie reisde we terug naar Nederland. Wat 
een toffe sport is het toch!  (FB) 
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Workshop ter voorbereiding van de Polocrosse WK 
 
Dat je zenuwen hebt voor zo iets belangrijks als de WK is logisch. Wanneer je het echter als 
belemmering ervaart kun je het zelf beinvloeden. Dat leerde Ingrid Stoop de Nederlandse 
deelnemers tijdens een workshop op 'maat' op zondag 26 juni 2011. 
Aan ogen kun je zien hoe iemand informatie heeft opgeslagen of iets bedenkt hoe het zal 
zijn. Ze draaien daarbij naar boven (zien), zijwaarts (horen)  en naar beneden (voelen en 
denken).  Jijzelf hebt een eigen strategie van de beleving die bestaat uit die zintuigelijke 
belevingen. En kunt die alleen zelf beinvloeden. 
Iedereen tekende hoe het eigen hoofd 'werkt', hoe en waar heb je alles opgeslagen, was de 
vraag. Daarna maakten we een tekening over een gewenst hoofd. Bij alle deelnemers 
waren er veranderingen die ze handiger vonden. In een groepscpoaching werden de hoof‐
den geordend en handig ingedeeld. Informatie werd binnen en/of buiten het hoofd ge‐
plaatst. Zelf bepaalde je dat zonder dat een ander wist waar het over ging. Lekker veilig en 
prive. 
Die belemmeringen die ervaren worden kunnen plaatjes/ filmpjes, geluiden, gevoelens en/
of gedachtes zijn. Allemaal eigen belevingen van eigen strategieen. 
Het handige is dat je die alleen maar zelf kunt beinvloeden, niemand anders. Het zijn jouw 
beelden, geluiden, gevoelens en/of gedachtes. 
Bijv. van het beeld denkbeeldig het naarste detail uitgummen en vervangen maakt dat het 
plaatje/filmpje een andere beleving teweeg brengt. En jij weet zelf wat het naarste detail is 
en hoeft het zelfs niet aan de ander te vertellen. 
We sloten af met een eigen gemaakt fantastisch plaatje met alle belangrijke details v.w.b. 
zien, horen, voelen en denken erin. Waren we maar vast in Engeland! Die cup is voor ons! 
Iedereen kreeg de informatie mee zodat we onszelf en onze teamgenoten kunnen gaan 
coachen. 



Nederlands Polocrosse Team 

Van links naar rechts:  Fleur Bartels, Roseline van der Haar, Florien Luitse, Mijndert Heineke, 
Nathalie Garben, Niels Kemperman, Joline Poulie, Maarten Luitse, Leanne Boekholdt,  
Charlotte van der Haar,  teammanager Maaike Nijland,  
Linksonder Coach Desmond Phelan 



 

Programma Worldcup—International Challenge 2011 



Programma Worldcup—International Challenge 2011 





DE PERFECTE PLEK VOOR UW RUITERKAMP,
SCHOOL- SPORTKAMP OF FAMILIE UITJE E.D.

VOOR MEER INFO:
KIJK OP ONZE SITE WWW.PEPPELENBURG.NL

E-MAIL: GROEPSACCOMMODATIE@PEPPELENBURG.NL
ADRES:

APELDOORNSEWEG 186
6731 SC  OTTERLO
TEL. 06-14646334



Cimarron van Fleur Bartels is 9 jaar oud,  
ras: criollo x volbloed en 1.60 hoog. 
Cim is geboren op een polo stal in Belgie. Heeft 
nooit polo gespeeld, omdat hij op jonge leeftijd 
gekocht is door Vlaamse horseball spelers. Heeft 
een aantal horseball wedstrijden gespeeld en in 
2007 gekocht door Fleur. Nu is hij omgeschoold 
voor polocrosse, wat veel geduld heeft gekost 
aangezien hij best een ego heeft. Positie: Cim 
kan alle 3 de posities spelen en vind alle 3 leuk, 
zolang hij maar mag polocrossen. Naast dat het een schat en Fleur's belangrijkste teammaatje 
is, zijn flexibiliteit en acceleratie vermogen zijn sterkste punten. verder "leest" hij het spel en 
denkt hij mee. 

 
 
      Oro (eigenaar Nathalie) is half criollo half volbloed. Hij is 8 jaar                            
       oud. Nathalie heeft hem 1 jaar geleden gekocht in italie.  
       2 jaar geleden is hij vanuit Uruguay naar  Italie gekomen.  
        Het is een lieve,stoere ruin die op het veld zijn mannetje wel    
        weet te staan.hij is wel eenkennig maar nu we elkaar een  
        beetje kennen zijn we een team geworden! 
 
 
 

Spirit is een 10jarige Arabisch Volbloed ruin met een 
super lief karakter. Hij houdt van klieren en donder 
jagen met zijn vriendjes in de wei, maar van knuffelen 
is hij niet de allergrootste fan.Het is een paard dat 
graag voor je werkt, en dan ook bijna alles voor je 
doet. Polocrosse vindt hij super leuk, dat kun je ook 
wel merken wanneer we bezig zijn. Hij wordt tijdens 
het spel super enthousiast en staat af en toe te drib‐
belen omdat hij beginnen wil. De snelheid van het spel, daar houdt hij wel van! Verder is hij 
super wendbaar en snel, we draaien zo om onze tegenstander heen en zijn weer weg.e World 
Cup zal een hele ervaring voor ons worden, maar we hebben er super veel zin in! 
 

  Robada is een taaie merrie van 20 jaar maar dat is    
  zeker niet aan haar te zien.Ze is een kruising Criollo.  
  Ik heb haar sinds Februari, nog niet zo heel erg lang  
  dus, maar het is ons gelukt om een goed team te vor 
  men. Robada heeft altijd Polo gespeeld, dus ze weet  
  aardig hoe het spelletje werkt. Ze is erg fanatiek en je  
  merkt aan haar dat ze het erg leuk vindt. Wel heeft  
  ze echt haar eigen karakter en als ze ergens geen zin  
  in heeft dan doet ze het ook niet. Een rustig bosritje  
  zit er dan ook vaak niet in. Erg grappig is dat het  
  kolletje op haar voorhoofd de vorm van een hartje  
  heeft. 

Nederlands Polocrosse Team  ‐ de Paarden 



Kaprice (Eigenaar: Florien Luitse. ) is een KWPN 
merrie van 1.55m hoog. Ze is een dochter van 
de hengst Gabor. Ik heb Kaprice vanaf 2002, en 
dit jaar wordt ze alweer 19 jaar. Kaprice is een 
paard met karakter en ze heeft zeker een eigen 
willetje. We hebben in al die jaren dan ook een 
hele hoop meegemaakt, maar daardoor ook een 
heel sterke band opgebouwd. Kaprice gaat voor 
mij door het vuur en zal nooit opgeven als het 
spel wat lastiger wordt. Kaprice en ik zijn in 2005 
met Polocrosse begonnen, voorheen reden wij voornamelijk dressuur en springwed‐
strijdjes, bosritten en af en toe een oefencross. Door haar leeftijd doen we iets rustiger aan, 
maar voor een bosrit zonder hoofdstel of een goede polocrosse wedstrijd is ze nog altijd 
wel te porren.  

 
River is 10 jaar oud en een Engelse Volbloed. Hij is 
nu bijna 2 jaar in Mijndert's bezit en hij begin het 
spel goed te snappen. Zijn vorige carrieres zijn in de 
Horseball en op de Racebaan 
 
 
 
 
 

Morris (eigenaar Thomas Bakker) Mooie bruine merrie 
van 1.49m die op 16 mei 1999 wordt geboren.  
In september 2007 is Morris 1 van de 4 paarden die 
door de PVN worden gehuurd bij Dolfing, Thomas rijdt 
haar 2 jaar achter elkaar als huurpaard en in septem‐
ber 2008 mag ze blijven. In 2009 geeft Morris Thomas 
een hoop speelplezier en een prachtig veulen, Cody’s 
Bright Day. In de herfst van 2010 de training voor de 
Worldcup worden opgepakt maar door alle drukte op de boerderij, stopt Thomas in het 
team voordat Morris goed en wel was opgewarmd. Gelukkig kan ze nu met Roseline laten 
zien wat ze in huis heeft. Geweldige moves, snelheid en een heel klein hartje van goud! 
 

 
Pampita is een oudere dame. Ze heeft haar 
sporen op het poloveld al verdiend. Ze is gek op 
het spel. Ze doet niks liever dan galopperen over 
het polocrosse veld. Het is een hele dappere 
dame, soms een beetje onzeker maar ondanks 
haar leeftijd een stoere meid! Ze wordt bereden 
door Niels. 





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 verschil‐
lende hippische achtergronden.   
 
Polocrosse Vereniging Nederland wil deze sport 
in Nederland laten groeien en het aantal spelers  
vergroten.  Het afgelopen jaar is het aantal spel‐
ers ruim verdubbeld.  
Daarmee is Polocrosse de snelst groeiende 
paardensport in Nederland. 

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. 
 
In deze folder staan de mogelijkheden 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. 



Polocrosse:  Flitsend en leuk balspel te paard.  
In Engeland wordt van 8 juli tot en met 17 juli de Worldcup Polocrosse georganiseerd. Om 
de Worldcup wordt gestreden door Australië, Engeland, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Vere‐
nigde Staten, Ierland, Zambia en Zimbabwe. In de B‐ divisie strijdt Nederland met Duitsland, 
Frankrijk, Noorwegen, de Verenigde Arabische Emiraten en Canada om de International 
Challenge Cup.  In het weekend van 7 en 8 mei wordt het Polocrosse seizoen in Nederland 
geopend met een Internationaal toernooi. Teams uit Duitsland zullen de Nederlandse selec‐
tie, gecoacht door de Ier Desmond Phelan, op de proef stellen.  
Wat is Polocrosse? 
Polocrosse is een teamsport te paard, ontstaan 75 jaar geleden uit het Lacrosse en het Po‐
lo. De spelers spelen 3 tegen 3 op een veld van 145 bij 55 meter. Het spel wordt gespeeld 
met behulp van een speciale Polocrossestick, gemaakt van bamboe met aan het uiteinde 
een netje. Daarmee wordt de rubberen bal verplaatst, van de grond opgepakt en overge‐
speeld. Doel is om te scoren tussen de doelpalen. Galopperen, stoppen, draaien. Overspe‐
len, afpakken van de bal, stuiteren op de grond. Behendigheid en paardrijden dat leer je 
wel met Polocrosse. Maar daar is de sport ook voor ontworpen: om jonge ruiters spelen‐
derwijs paard te leren rijden.  

Wie spelen Polocrosse? 
Polocrosse wordt voornamelijk in de Angelsaksische landen beoefend, zowel op topniveau 
als in de breedte, door in totaal bijna 8000 spelers. Het land waar Polocrosse de meeste 
beoefenaars heeft is Australië. In Nederland, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen is de sport 
nog geen 10 jaar oud en het aantal spelers varieert per land van 20 tot 60. Deze landen ont‐
moeten elkaar regelmatig op onderlinge wedstrijden en toernooien. In Nederland heeft de 
Polocrosse Vereniging Nederland ongeveer 50 leden. Er worden in het seizoen van april tot 
en met september verspreid over Nederland 5 toernooien georganiseerd, terwijl in de win‐
ter er regelmatig wordt getraind op verschillende locaties in het land. De toernooien zijn in 
het weekend. De meeste spelers komen op de vrijdagavond en gaan zondagavond weer 
naar huis. Voldaan na een gezellig weekend.  Want Polocrosse is behalve spannend en leuk, 
bovenal gezellig. Wordt er tijdens de wedstrijden op het scherpst van de snede gestreden, 
na de wedstrijden is de sfeer ontspannen en vriendschappelijk. Het is een “Teamsport” en  
de teams kunnen het onderling ook prima vinden. Vriendschappen ontstaan min of meer 
vanzelf! 
 
 



 Een uurtje Polocrosse! 
Maar Polocrosse wordt natuurlijk niet alleen op de toernooien gespeeld. Tijdens trainingen, 
onderlinge oefenpartijtjes, gewoon aan het eind van een les op de manege. De sticks zijn 
snel gepakt en het spelen kan beginnen! 
De teams en het spel 
Een team bestaat normaal uit 6 spelers, waarvan er telkens 3 in het veld staan. Zij spelen 
dan een spelperiode, chukka genoemd, van 6 minuten. Daarna komt de andere helft van 
het team, de andere sectie, in het veld. In totaal worden er 6 chukka’s gespeeld, 3 voor elke 
sectie. Het aantal wedstrijden per dag is maximaal 2, zodat de paarden niet meer dan 2 
keer  ±20 min per dag hoeven te spelen. Een team is onderverdeeld in een nr. 1, een nr. 2 
en een nr. 3. De nr. 1 is de aanvaller, hij mag als enige scoren. De nr. 2 is de spelverdeler en 
middenvelder en de nr. 3 verdedigt.  Alleen de nr. 1 en de verdedigende nr. 3 mogen in het 
doelgebied komen en zij zullen in een onderling gevecht proberen te scoren respectievelijk 
de ander het scoren te beletten. 
Jong en oud, man of vrouw,  meisje of jongen, met elk paard. 
Een van de leuke aspecten aan Polocrosse is dat de teams gemengd zijn. (Alleen op hoog 
internationaal niveau zijn er aparte secties voor mannen en vrouwen in een team).  Ver‐
schillende leeftijden spelen met en tegen elkaar. Er worden allerlei paarden gebruikt. Hoe‐
wel op hoger niveau volbloedpaarden, eventueel gekruist met Quarterhorses, worden ge‐
bruikt en in Australië voornamelijk Australian Stockhorses, is verder alles mogelijk. In Ne‐
derland wordt met verschillende soorten paarden en rassen gespeeld. De enige vereiste is 
dat de paarden met elkaar kunnen verkeren. Trappen of bijten wordt niet getolereerd. Het 
is natuurlijk belangrijk dat de paarden niet bang voor stick en bal zijn en het is erg prettig 
als de paarden wendbaar en een beetje snel zijn. Elke ruiter mag maar met 1 paard op een 
wedstrijd verschijnen. En omdat elk paard welkom is, is het een laagdrempelige paarden‐
sport.  
Nieuwkomers 
Nieuwe spelers starten meestal met het oefenen met stick en bal op de grond, zonder 
paard. Dat geeft vaak al ludieke situaties, want ook dat gaat niet vanzelf. Maar al snel is een 
ieder er wat handig in en dan mag het paard of de pony kennismaken met stick en bal. Rust 
en geduld zijn soms even nodig, maar de meeste paarden leren snel. Dan volgt het oppak‐
ken van de grond vanuit je zadel en weer later het overgooien naar elkaar. We hebben het 
allemaal moeten leren, maar ook het leren is leuk. Groot is de beloning als je een goede 
pick up hebt en een goede pass. Al vrij snel kunnen er kleine partijtjes worden gespeeld. En 
dan is het een besmettelijk spel, want al doende leer je en wil je al snel meer!! Als je als 
nieuwkomer eenmaal een toernooi hebt meegemaakt, dan ben je verloren. Je wilt niets 
anders meer dan Polocrosse spelen en toernooien meemaken. 



Nieuwkomers 
Nieuwe spelers starten meestal met het oefenen met stick en bal op de grond, zonder 
paard. Dat geeft vaak al ludieke situaties, want ook dat gaat niet vanzelf. Maar al snel is een 
ieder er wat handig in en dan mag het paard of de pony kennismaken met stick en bal. Rust 
en geduld zijn soms even nodig, maar de meeste paarden leren snel. Dan volgt het oppak‐
ken van de grond vanuit je zadel en weer later het overgooien naar elkaar. We hebben het 
allemaal moeten leren, maar ook het leren is leuk. Groot is de beloning als je een goede 
pick up hebt en een goede pass. Al vrij snel kunnen er kleine partijtjes worden gespeeld. En 
dan is het een besmettelijk spel, want al doende leer je en wil je al snel meer!! Als je als 
nieuwkomer eenmaal een toernooi hebt meegemaakt, dan ben je verloren. Je wilt niets 
anders meer dan Polocrosse spelen en toernooien meemaken. 
Veiligheid 
Natuurlijk zijn er regels in het spel. De meeste regels zijn er om het spel veilig voor ruiter en 
paard te laten verlopen. Een van de belangrijkste afspraken is dat je geen bewegingen uit‐
voert waardoor paarden kunnen schrikken, uit balans kunnen raken of kunnen gaan trap‐
pen. Dus loodrecht op elkaar inrijden, elkaar de pas afsnijden of kort achter elkaar kruisen 
is uit den boze.  Het veld is groot genoeg en als je een beetje slim bent en jezelf tactisch op‐
stelt, dan ben je al snel in het voordeel. Laat de bal het werk doen! Een goede zuivere pass 
geven voelt bijna zo goed als scoren! De spelregels worden internationaal vastgesteld. De 
stick (met bal) moet aan één kant van het paard gedragen worden en mag bij het werpen 
van de bal niet over de middellijn van het paard komen. Maar je mag de bal wel aan beide 
kanten van het paard van de grond oppikken. Ook mag je de bal uit het netje van je tegen‐
stander slaan, maar alléén van onder naar boven. Gevaarlijk zwaaien, van boven naar bene‐
den op de stick van je tegenstander slaan, de tegenstander of een paard met je stick slaan, 
op de bal gaan staan: het is allemaal niet toegestaan. De ruiters moeten verplicht een cap 
of  veiligheidshelm dragen, gezichtsbescherming zoals bij Lacrosse mag maar is niet ver‐
plicht. Beenbescherming en springschoenen zijn voor de paarden wel verplicht. Er mag met 
alle soorten zadels worden gereden.  

Zelf meedoen met Polocrosse 
Polocrosse wordt in Nederland gespeeld op verschillende locaties in Groningen, Drenthe, 
Gelderland en Zeeland. Het seizoen loopt van april t/m september.  Gedurende de winter‐
maanden zijn er landelijke indoortrainingen bij Amersfoort, Zwolle, Winschoten en Benne‐
kom.  Meer informatie vind je op de website www.polocrosse.nl. Het is altijd mogelijk om 
vrijblijvend te komen kijken en/of met je eigen paard mee te doen aan de trainingen. Je 
kunt je aanmelden via info@polocrosse.nl.   



Heb je voor Polocrosse speciale uitrusting 
nodig? 
Met Polocrosse heb je een stick en een bal 
nodig. De PVN kan bemiddelen in het verkrij‐
gen van een basisuitrusting en aan beginnen‐
de spelers(‐groepen) worden sticks uitge‐
leend. Het is mogelijk om via de PVN met 
korting spelmaterialen te kopen. 
 
Hoe wordt coaching georganiseerd? 
In Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelder‐
land en Zeeland zijn spelers actief die kun‐
nen 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 
trainingen gegeven voor beginners.    
 
Hoe zit het met de paarden? Heb je een 
speciaal paard nodig? 
Nee. De meeste spelers beginnen met Polo‐
crosse spelen op hun eigen paard en dat kan 
elke soort paard zijn. Alleen op internatio‐
naal topniveau is het beter om gespeciali‐
seerde 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 
gespeeld?  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 voetbalveld.  Maar het kan ook ge‐
speeld worden in een buiten‐ of binnenbak. 
Zeker voor trainingsdoeleinden. 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, afhan‐
kelijk 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 Vereni‐
ging Nederland, 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 maxi‐
maal 10 euro per training. 

Veel gestelde vragen: 



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 
 
Polocrosse Vereniging Nederland 
p.a. Brinkstraat 35 
6721 WR Bennekom 
bank rek. 11.29.77.790  

 
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.polocrosse.net 
Een website met allerlei Polocrosse informatie uit 
de hele wereld 
 
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. 
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www.polocrosse2011.com 
De website van  de Worldcup 2011 in Engeland 
 
www.polocrosse.org.uk 
De officiele website van  de UKPA in  Engeland 
 
http://polocrossecanada.com 
De officliele website van Canada 
 
www.polocrosse.org.au 
De officiele website van  Australie 
 
www.americanpolocrosse.org 
De officiele website van de Verenigde Staten 
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