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1.

Inleiding

Australiërs beschouwen sinds het begin af aan Polocrosse als eigen sport. Ondanks dat
Engeland met de allereerste beginselen van Polocrosse is begonnen, hebben de Australiërs
het verder uitgewerkt en de sport van nu bedacht.
Sinds september 2005 ben ik verslaafd geraakt aan het spel. De actie, de snelheid, de band
met je paard en de gezelligheid van de toernooien. Ik kan niet meer zonder. Polocrosse heeft
een grote impact op mijn leven en ik ben er zeer veel mee bezig. Niet alleen ikzelf, maar ook
mijn paardje Kaprice beleeft veel plezier aan de sport. We hebben eindelijk iets gevonden
wat we geweldig vinden, wat we het liefst elke dag samen doen. Maar wat voor impact heeft
Polocrosse op de wereld, en dan vooral in Australië zelf? Waarom is Polocrosse nog zo
onbekend? Wat denken de Australiërs van Polocrosse? Wat moet er gebeuren om van
Polocrosse ooit eens een Olympische Sport te maken? Wat betekent Polocrosse in de
Nederlandse paardensport? Of te wel, wat betekent Polocrosse voor ruiters over de hele
wereld?
Welcome to the world of Polocrosse!

2.

Geschiedenis van Polocrosse

Ontstaan van Polocrosse
Tijdens een bezoek aan Engeland in 1938, lazen Mr and Mrs Edward Hirst uit Sydney een
artikel in een Engels paardentijdschrift over Polo Crosse. Zowel meneer als mevrouw waren
paardenfokkers en ze waren gek op verschillende paa rdensporten. Tijdens hun verblijf in
Engeland bezochten ze de National School of Equitation in Kingston Vale, vlakbij Londen.
Hier waren twee rij -instructeurs die kinderen door middel van polo crosse beter wilden leren
rijden. Ze kregen door middel van Polo crosse een betere zit en meer controle over de
paarden.
De oefening werd 2 tegen 2 gespeeld, indoor en met markeringen op de muur vanaf waar de
spelers moesten bouncen. De goals waren verlengde basketball netten die aan weerszijden
van het veld hingen. De sticks waren oude Polo sticks, waarvan de haak was vervangen
door een squash racket head. Deze hadden een oppervlakkig net welke was bedoeld om de
bal mee op te wippen. Het idee was om de bal (die iets groter was dan een tennisbal), op te
rapen/wippen, naar de andere kant van het veld te rijden en in het basketball net te scoren.

Mr and Mrs Edward Hirst zagen grote mogelijkheden in polocrosse als outdoor sport. Ze
vertrokken weer naar de Ingleburn Horse and Pony Club in Australië met zes sticks, Sorbo
(Franse) rubber ballen en een boek met regels.
Ze vonden hulp bij Mr. Alf Pitty, een bekende paardenman en polo speler om de indoor sport
ook outdoor mogelijk te maken.
Het omzetten van polocrosse van binnen naar buiten sport was een langzaam proces van
proberen en falen. Er werd besloten dat de netten van de goals gevaarlijk konden zijn, omdat
een paard er midden in zou kunnen rennen. Dit was met indoorpolocrosse nooit mogelijk,
omdat de muren verhinderden dat de paarden door zouden galopperen. Er werden de
zelfde goals als bij Polo aangenomen.
In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen de meeste paarden en pony’s in dienst
van het leger waren, hielden Mr and Mrs Hirst en vrienden zich bezig met de opzetting van
het spel. De eerste polocrosse paarden waren tussen de 1.32m en 1.52m hoog, en de
pony’s waren geschikter voor de sport dan de grote paarden.
De regels zijn altijd om hetzelfde idee heen gemaakt: het simpele plezier van paard en ruiter.
De regel dat je maar 1 paard per speler nodig had (wat anders is dan bij Polo), gaf het
ontstaan van de beurtelingse chukka’s.

Dat wil dus zeggen dat eerst de ene sectie een chukka speelt, dan een chukka rust. In die
rust-chukka, speelt de andere sectie. Zo krijgen de paarden de tijd om op adem te komen.
Het hele team van zes spelers kon in 1 grote horsebox (een trailer voor meerdere paarden)
en het team hoefde niet ver te rijden. Treinen en een -paardstrailers waren ook populair om
de paarden naar de Carnivals te vervoeren.
Na alle voorbereidingen kwamen Mr and Mrs Hirst dan eindelijk aan met een spannende
sport die ideaal zou zijn voor de Australische omstandigheden. Ze hoefden maar 1 paard pe r
persoon te hebben en de sport is toegankelijk voor alle leeftijden. Ze noemden de sport
Polocrosse, naar het Engelse familie spel.

Het Allereerste begin van Polocrosse
Het Polocrosse veld kreeg de volgende afmetingen: 145 meter lengte en 55meter breedte.
Aan beide kanten van het veld ligt op ongeveer 27meter van het goal af, de goal scoring
area’s, oftewel het doelgebied. Dat wordt eigenlijk altijd maar gemakkelijk ‘The 30 -yard Line’
genoemd. De goals zijn 5meter breed en daar omheen ligt een halve cirkel van 10meter
doorsnede in elk goal scoring area. Om een doelpunt te maken, moet de bal vanaf de goal
scoring area door de palen gegooid worden, vanaf welke hoogte dan ook, maar het paard
mag niet in de 10 -meter cirkel s taan.
Om het spel moeilijker en spannender te maken, mag de speler niet langer met bal over de
30-yard rijden. De bal moet erover heen (over)gegooid of gebounced worden.

Een team bestaat uit 6 spelers en is verdeeld in 2 secties. Elke sectie speelt in een wedstrijd
3 chukka’s. De nummer 1 speler in elke sectie is de aanvaller. Dit is de enige speler die mag
scoren. Nummer 3 is verdediger en nummer 2 wordt gezien als spelverdeler en
middenvelder. Doordat elke speler zijn eigen taak heeft, wordt de sport spannender en
sneller. Spelers moeten meer overpasen en daardoor wordt het gemakkelijker de bal af te
pakken.
Na al de ideen van de familie Hirst, gaf Alf Pitty een demonstratie van polocrosse op de
Ingleburn Sport Ground bij Sydney in 1939. Hij liet zien hoe de bal opgepakt en gegooid kon
worden. Dit trok veel geinteresseerden en het duurde niet lang voor de hele club Polocrosse
speelde. Ook kwam in 1939 het allereerste regelboek uit.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, viel Polocrosse weer een beetje weg. Een paar
enthousiaste vrouwen hielden het in leven en in 1945 ontstond de tweede Australische
polocrosse club, Burradoo. In 1946 speelden de clubs van Ingleburn en Burradoo hun eerste
game.
De sport verspreidde zich snel en er was enorm veel interesse in. Op 17 oktober 1946,
organiseerde Mrs. Hirst een vergadering voor alle clubs in Australië. De clubs van Ingleburn,
Burradoo, Nowra, Parrakeets en Wollongong waren aanwezig. Op deze vergadering was het
de bedoeling dat iedereen het formulier van Polocrosse Association of Australia
ondertekende.
Vanaf 1946 verspreidde Polocrosse zich naar New South Wales en de eerste
buitenstedelijke clubs werden gevormd: Wellington en Dubbo in het westen, en Wagga en
Albury in het zuiden.
Rond 1949 verspreidde Polocrosse zi ch naar Queensland, rond Toowoomba en Bundaberg,
en in Victoria, rond Hexham en Ballarat. Uiteindelijk verspreidde polocrosse zich naar het
zuiden en westen van Australië, en naar the Nothern Territory en Tasmanie.
Rond 1992 waren er rond de 5000 spelers in heel Australië, en zijn er rond de 300 clubs.
Promotie van Polocrosse in Australië
Australië is op dit moment nog steeds het grootste Polocrosse land. Noem polocrosse, en
Australië wordt eraan verbonden. Niet gek dus dat Australië een hoop promotie h eeft, en niet
alleen in Australië zelf. Australië heeft in het polocrosse seizoen elke week carnivals,
verspreid door Australië, en gebonden aan een bepaald deel van Australië. Zo zijn er
Carnivals in Queensland, waar dan heel Queensland op af komt. Sommigen moeten hiervoor
uren reizen. Demostraties zoals we dat in Nederland hebben, kent Australië niet, en dat is
ook niet nodig. Doordat de World Cup nu twee keer gehouden is, en dat beide keren in
Australië gebeurde, heeft Australië hierdoor ook meer bekendheid gekregen. The World Cup
is beide keren in Warwick, Queensland gehouden. Warwick staat bekend om de
paarden(sport). Op Morgan Park (Warwick) worden geregeld grote dressuur, spring, military,
polo en polocrosse wedstrijden gehouden. In Nederland is het e en wonder als je iemand
over polocrosse hoort praten. In Warwick is het tijdens de World Cup het gesprek van de
dag. Dat hebben wij zelf ook gemerkt. Als wij in onze polocrosse shirts en met rackets over
straat in Warwick liepen, werd je door iedereen aang esproken met de vraag of je ook op de
World Cup speelt. In het Jackie Howe Motel, waar wij overnachtten, zat het in de week van
the World Cup vol met Polocrosse-spelers. Zo zaten wij tegenover het nationale team van
South Africa en naast twee jongens uit Ierland. Daarnaast sliep het nationale team van
Zambia. Zoiets is in Nederland totaal niet aan de orde. Australië promoot zichzelf met de
World Cup, met het feit dat Australië Polocrosse land nummer 1 is, met het feit dat
Polocrosse is ontstaan in Australië en door de duizenden spelers die Australië inmiddels al
telt.

Nederlandse Polocrosse Geschiedenis
In 2003 kwam een Zuid Afrikaan naar Nederland, samen met zijn vrouw en 2 jonge kinderen.
Deze Zuid Afrikaan, genaamd Richard Griffiths, is oprichter van Polocrosse Nederland. Hij
zelf heeft jaren in Zuid Afrika polocrosse gespeeld en is om de corruptie in het land
geëmigreerd naar Nederland. Hier heeft hij de eerste pogingen gedaan om Polocrosse van
de grond te krijgen. Hij kocht een paard en stalde deze merrie op een pensionstal in
Bennekom. De merrie was jong en ongetraind. Richard trainde Chexy voor Polocrosse en is
hier zeer in geslaagd. De pensionstal werd enthousiast voor het spel met de bal en al snel
had Richard een zeer klein groepje mensen die hij verder kon trainen.
Inmiddels was er ook in Bathmen een klein groepje kinderen ontstaan die werden getraind
door een Nederlandse jongen , Thomas Bakker, die een aantal maanden in Zimbabwe
polocrosse heeft gespeeld.
De twee groepjes trainden samen en ook uit Zuid Holland en Zeeland kwamen er mensen
mee trainen. Dit ging erg leuk, we groeiden niet erg snel maar langzaamaan zat er vooruit
gang in.
In september 2005 werd de Polocrosse Vereniging Nederland officieel opgezet. Toen de
vereniging krap 3 weken bestond zijn we geïnterviewd door het paardentijdschrift Bit. Hier
hebben we met een leuk artikel en foto’s ingestaan, en dit heeft Polocrosse weer aandacht
gegeven. Polocrosse is de afgelopen 2 jaar veel door middel van demostraties en
tournaments in het buitenland gepromoot, en heeft ook de voorpagina gehaald op het
grootste paardenforum van Nederland, bokt.nl. Tijdens een vergadering in de zomer van
2006 is er een nieuw bestuur samengesteld, omdat Richard Griffiths en zijn familie in juni
2006 emigreerden naar Australië. In augustus 2006 is het eerste Nederlands Polocrosse
Tournament gehouden, en hier speelden 2 Nederlandse secties, en 2 Duitse secties tegen
elkaar. Nederland is ook al een aantal keer in het buitenland verschenen en heeft zichzelf
daar in de kijker gespeeld. Onder andere in Engeland, Frankrijk, Australië en Duitsland
hebben we gespeeld en Nederland is hierdoor een stuk bekender geworden. Demo’s hebben
tot nu toe nog niet heel veel opgebracht, en waarschijnlijk gaan we nu meer tijd besteden
aan de trainingen en toernooien dan aan de demo’s.
De polocrosse vereniging Nederland groeit. Al gaat het langzaam, we verwachten in 2011
een vol team goede spelers naar Engeland te sturen om daar te spelen op de World Cup
2011. Er is ons verteld dat we op dit moment ongeveer op hetzelfde niveau zitten als de
Canadezen, die dit jaar in Australië al mee speelden op de World Cup. Dus ik verwacht dat
we over 4 jaar zeker een kans maken!

Het eerste begin van
polocrosse in Nederland.
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Polocrosse, The Game

Polocrosse, nader uitgelegd
Polocrosse, Extreme Sport on Horseback
Polocrosse, Rugby te paard
Er zijn vele snelle omschrijvingen van de sport. Polocrosse wordt dus gespeeld met een
racket (een soort stick) met aan het eind daarva n een netje. De bal kan in allerlei kleuren
geleverd worden en is rond de 10cm doorsnede. Er wordt gespeeld met 3 tegen 3, maar een
team bestaat uit 6 spelers. Een game is verdeeld in meerdere chukka’s die 6 -8 minuten
duren. De eerste chukka speelt de ene sectie (van 3 spelers) en de volgende chukka speelt
de andere sectie (van weer 3 spelers). Zo hebben paard en speler de kans om tussen de
chukka’s uit te rusten en dit maakt het mogelijk om maar 1 paard per speler te hebben. Dit is
een verschil met de sport Polo, waarbij elke ruiter meerdere paarden nodig heeft. Een
internationaal team bestaat uit 3 mannen en 3 vrouwen. Je hebt dan dus een vrouwen sectie
en een mannen sectie. Nationale teams (die lopen van A – G Grade) hebben meestal mixed
teams, waarbij het niet uitmaakt hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er spelen. Ook spelen
mannen en vrouwen samen in een sectie.

De basisbenodigdheden van polocrosse zijn een paard, een racket (in Nederland vaak een
stick genoemd), een bal en harnachement van paard en ruiter. Hieronder verstaan we het
zadel, hoofdstel, beenbescherming, borsttuig, oversingel, zadeldek en eventueel een
headcheck. In Australië wordt bijna alleen maar op Australian Stock Saddles gereden. In
Nederland rijden we op zowel Engelse als Australisch e zadels. De ruiters rijden in witte
rijbroeken of jeans, een polo in de kleuren van de club, met op rug en mouw een nummer,
rijlaarzen en een goedgekeurde helm. De helm waar het meest mee gereden wordt, is the
New Derby. Dit is een witte helm, waar eventueel een face guard aan bevestigd kan worden.
Het zadeldekje is wit, of in de kleur van de club. Bandages of beenbescherming hebben de
voorkeur ook wit te zijn, maar een andere kleur is toegestaan, mits het hele team dezelfde
kleur heeft. Bescherming moet met tape extra vastgezet worden en ook de staart moet
ingevlochten en opgebonden zijn. Springschoenen zijn verplicht. Deze horen wit of zwart te
zijn, maar ook hier geldt weer dat het hele team dezelfde kleur behoort te hebben. Een
borsttuig is ook verplicht. Het merk of soort maakt niet uit. Een headcheck is optioneel.

Dit is een band die van de singel naar de neusriem loopt, en voorkomt dat het paard zijn
hoofd teveel de lucht in gooit. Dit kan gevaarlijk zijn als men geen faceguard draagt en een
hoofd van een paard tegen zijn gezicht krijgt. Sporen en zweep zijn toegestaan, mits de
zweep niet te lang is en de sporen op een vriendelijke manier gebruikt worden. De zweep
moet een flap aan het einde hebben. Bitloos rijden is verboden. Gebruik van hackamore dus
ook. Voor teugels ed zijn geen regels, al zijn leren teugels niet erg geliefd bij de spelers. Dit
omdat de teugels erg glad worden als het paard zweet.
Een sectie is verdeeld in een nummer 1, 2 en 3. De nummer 1 mag in het middenveld, en het
goalscoringarea van de tegenpartij komen. De nummer 1 is de enige speler die mag scoren.
De nummer 2 is alleen toegestaan om in het middelveld (dus tussen de scoringareas in) te
komen. De nummer 2 heeft een zeer belangrijke taak. Het is zijn taak om ervoor te zorgen
dat de nummer 1 van zijn eigen team aan de bal is en hij moet tegelijkertijd voorkomen dat
de tegenpartij de nummer 1 of 3 hindert. De nummer 2 moet snel zijn en goed het spel
kunnen overzien. Als de nummer 2 iets doet, zijn daar gevolgen aan verbonden en deze
gevolgen moet de nummer 2 al weten voordat hij iets doet. De nummer 3 mag in zijn eigen
goalscoringarea komen en in het middelveld. De nummer 3 voorkomt dat de nummer 1 van
het andere team scoort en zorgt er ook voor dat de nummer 1 van zijn eigen team aan de bal
is. Verder helpt de nummer 3 met blokken van de andere spelers als zijn eigen nummer 1
aan de bal is.
Een game begint met een line -up. De spelers zijn opgesteld in 2 rijen. De nummer 1 voorop
en de nummer 3 achteraan. De umpire gooit de bal in op het moment dat hij vindt dat de lijn
goed opgesteld is en vanaf het moment dat de bal los is, start de game. Een game wordt
vaak al bepaald op het moment van de line-up. De speler die als eerst aan de bal is, heeft de
meeste kans om het eerste doelp unt te maken, omdat het moeilijker is om de bal af te
pakken, dan om een breakout te maken en te scoren. Er zijn daarom ook vele trucjes om in
de line-up als eerste de bal te krijgen, sommige niet helemaal toegestaan door de umpire,
maar erg handig in gebruik. Een aantal manieren, die wel zijn toegestaan:
- slaan van de stick van de tegenpartij
- als nummer 1, je paard zo neerzetten, dat hij als eerste wegspringt, voor de nummer
1 van het andere team langs. Op deze manier duw je de andere nummer 1 weg, en
heb je de meeste kans om de bal te pakken als deze aan de kant van de tegenpartij
belandt.
- Eye on the ball. Kijken waar de bal is, waar hij heen gaat en een snel
reactievermogen kunnen heel fijn zijn om de bal zo snel mogelijk uit te lucht te
vangen. Sommige umpires houden de bal achter de rug, voor ze gooien. Dit maakt
het een stuk lastiger.
Een manier die niet is toegestaan, maar toch wel eens gebruikt wordt…
- Ellebogen werk! Porren met ellebogen tegen je tegenstander aan is verboden, maar
kan erg efficiënt zijn. De tegenstander raakt hier erg geërgerd van en verliest de
controle over wat hij doet. Zijn eye on the ball is weg en dat geeft jou de kans om de
bal vlak voor zijn neus weg te kapen.
Zodra een speler de bal heeft begint het jaag - en verdedigwerk. Je mag de bal uit de stick
van de tegenstander slaan, zodra je aan de stickside van de tegenstander rijdt. Dus niet met
je stick over het paard van de ander heen. Ook als je de bal hebt, is het niet toegestaan om
de stick over je eigen paard heen te halen naar de andere kant. Te wild zwaaien met je stick
wordt bestraft. Verder is het, als je de bal uit iemands stick wilt slaan, verboden om dit van
bovenaf te doen. Dus er mag alleen geslagen worden van onder naar boven. Het is
toegestaan om tegen elkaar aan te rijden en de tegenstander uit koers te duwen. Dit mag
alleen als je van achter komt en aan de zijkant naast het paard gaat rijden! Het is ten
strengste verboden, en tevens levensgevaarlijk, om van de andere kant op een paard in te
rijden. Tegen de richting in dus. Hier komen zeer akelige ongelukken van. Daarom is het ook
verboden om tegen de lijn van de bal in te rijden. Van de kant waar de bal vandaan komt,
moet ook op de bal ingereden worden, en dus niet van de andere kant!

Indien de bal op de grond l igt, zul je hem moeten oppakken. Hier zijn 4 verschillende
manieren voor.
- Stickside forehand pick up
- Stickside backhand pick up
- Nearside forehand pick up
- Nearside backhand pick up
De namen spreken eigenlijk al voor zich. Bij de stickside pick ups wordt de bal opgepakt aan
de kant waar je je stick hebt. Bij de forehand sleep je de bal mee naar voren, voordat je de
stick omhoog haalt en bij de backhand sleep je de bal eerst naar achteren, voordat je de
stick omhoog haalt. Bij de nearside pick ups raap je de bal aan de andere kant van je paard
op. Je zult dus meer over je paard heen moeten hangen om de bal op te pakken. Hierbij zijn
de forehand en de backhand hetzelfde als bij de stickside. De backhand pick ups vergen
meer moeite dan de forehands en ook is oppakken aan de nearside over het algemeen
moeilijker. Bij het oppakken aan de nearside, moet gelijk nadat de bal in je stick ligt de stick
weer naar de stickside overgebracht worden.

Nearside forehand pick up

Stickside forehand pick up

De bal gooien kan ook op verschillende manieren. De meest gebruikte manier is de
onderhandse gooi. Hierbij gooi je de bal onderhands naar een andere speler, of tussen de
doelpalen. Verder heb je nog de (in Australië niet toegestane, maar in South Africa veel
gebruikte ) overhand throw. Hierbij gooi je de bal overhands naar een andere speler of over
een speler heen tussen de doelpalen. Ook kun je de overhand en de onderhandse gooi naar
achteren gooien. Hierbij is de achterwaartse onderhandse gooi lastiger dan de overhand
gooi naar achteren.
Grades and Handicapping
Een speler wordt ingedeeld (gehandicapped) door middel van verschillende grades
(klasses). Dit wordt gedaan aan het begin en aan het eind van elk speelseizoen. Ook worden
door middel van deze manier de teams s amengesteld. De hoogste grade die je kunt hebben
is A Grade. Het laagste is afhankelijk van het toernooi of carnival. Hoe meer teams er zijn,
hoe meer verschillende grades. Heb je een groot veld deelnemers, laten we zeggen zo’n 80
teams, dan heb je wel grades die gaan tot F Grade. Bij kleinere carnivals, speel je soms
maar tot D grade. Terwijl de D grade van d at carnival dan hetzelfde niveau heeft als F grade
van de andere carnival. A grade is het mooist om naar te kijken. Sommigen vinden A grade
games zelf nog beter dan games op World Cup niveau. Ook verschillen de grades per land.
Zo zijn de A grades in Engeland vergelijkbaar met een B of C grade in Australië. De A grade
in Nederland, is op een groot carnival in Australië vergelijkbaar met F/G grade. Een team
wordt ingedeeld op grade, waarbij dus elke speler een zelfde grade heeft. Is dit niet het
geval, dan worden de grades gecompenseerd met doelpunten.

Carnivals
Een polocrosse carnival is iets waar elke polocrosse speler naar toe leeft. Of hoe ze het in
Australië zeggen: the focus of the player’s life. Op de carnivals worden niet alleen de paard ruiter skills en stick skills getest, maar ook oude contacten worden weer begroet en je legt
veel nieuwe contacten.
Een gemiddeld polocrosse seizoen telt 4 tot 8 maanden, met elk weekend een carnival
verspreid door de staat. Carnivals worden georganiseerd door een club en verschillen in
grootte van de lokale carnivals tot de Australian National Championships. De meeste staten
zijn ingedeeld in zones met een be paald aantal clubs in elke zone. Niet elke zone
organiseert elk weekend een carnival. Clubs mogen ook buiten hun zone spelen. Carnival
data mogen niet samen vallen met State Championships of National Championships.

Een typisch Carnival beeld. Hier Richard Griffiths (in het paars) in actie.

Een carnival begint op vrijdag. Deze dag komen de spelers met hun paarden aan en worden
de paardjes gestald in paddockjes. De velden worden gecontroleerd en eventueel opnieuw
lijnen getrokken. Verder komen de eet- en drink standjes en op grote toernooien is er vaak
een of meerdere kraampjes van een bepaald merk rackets/sticks. Slaapplaatsen worden
toegeëigend en vaak wordt er met de paarden gewandeld of nog licht getraind. Er wordt
geslapen in eigen tent of horsebox Dit zijn grote trailers, voor meerdere paarden en aan de
voorkant een slaapplaats. De luxere horse boxen hebben zelfs hele woonkamertjes compleet
met tv. Een team staat meestal bij elkaar. Ze maken gebruik van dezelfde paddocks en de
horseboxen staan dicht bij elkaar. Deze club basis wordt ook gebruikt voor overige
activiteiten en voor het laatste advies voor een game. De teams zetten hun tentje op en
rollen de swags uit. Een swag is een must have voor een toernooi. Dit is een slaapzak,
matras en kussen in 1 en hoef je alleen maar uit- en op te rollen.
Op zaterdag beginnen de games. Vroeg in de ochtend worden de paarden geborsteld,
gebandageerd en de staart wordt ingevlochten. Vaak wordt er zo vroeg in de ochtend nog
met de paarden gewan deld, om ze beweging te geven na een nacht in de paddock.
Wanneer een game begint, wordt er eerst door beide teams handen geschud en we wensen
elkaar good luck. Dan is het aan de umpire om nog een laatste woordje te zeggen over de
game, bijvoorbeeld dat het gras nat is en glad kan zijn, dat hij eerlijk en leuk spel verwacht
en hij vraagt of er linkshandige spelers of mensen met zweep zijn.
Op zaterdag avond wordt er met elkaar gefeest en gedronken en is iedereen gezellig en in
een goede bui. Deze vriendel ijke sfeer, is een van de dingen die polocrosse spelers
verslaafd aan de sport blijft houden.

Op zondag gaan de games verder. Als je pech hebt speel je in een van de eerste games,
zodat je na een avond feesten vroeg je bed uit moet. En geloof mij, het is niet leuk als jij je
paard aan het bandageren bent en tegenover je zie je nog spelers in hun swag liggen
slapen. Aan het eind van de dag is de prijsuitreiking. Er zijn gewone prijzen voor de
teamcompetitie en er zijn prijzen voor spelers. Zo heb je bijvoorbeeld in B Grade een prijs
voor een Best No 1, Best No 2 en Best No 3. Ook zijn er prijzen voor Best Player, Fairest
Player, the Best Presented Team en voor the Best Horse.
International Tournaments
Behalve de carnivals in Australië zelf, wordt er ook gespeeld in het buitenland. Australië doet
hier niet aan mee. Dit heeft de reden dat Australië het enige polocrosse land is met zoveel
paarden om uit te lenen aan spelers, en doordat Australië te ver weg ligt is het ook niet
mogelijk om paarden over te laten vliegen naar andere landen. Dit is enorm duur en voor de
paarden niet fijn. Internationals worden daarom vooral binnen Europa gehouden. Vorig jaar
is het eerste Europese toernooi gehouden in Doncaster, Engeland. Hier werd gespeeld
tijdens het Pennine To urnament en de landen die hierbij aanwezig waren zijn: Engeland,
Ierland, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Verder deed er een Europees team
mee, die bestond uit een Ier en 2 Nederlanders. Nederland is op dit toernooi 3 e geworden.
Elk land heeft paarden gereden van clubs in Engeland, behalve Frankrijk, die hun eigen
paarden hadden meegenomen. Niet veel daarna was er een international in Frankrijk, waar
we speelden met Frankrijk, Noorwegen, Ierland en Nederland. In augustus 2006 was er een
Nederlands Kampioenschap, waar ook Duitsland aanwezig was. In oktober van datzelfde
jaar, heeft Nederland weer in Frankrijk gespeeld. In april 2007 was dan de World Cup 2007
in Warwick, Australië, waar Australië wel tegen andere landen heeft gespeeld. Dit was oo k
tijdens de World Cup 2003 het geval. Dit jaar echter, waren er 3 landen meer aanwezig. Op
de World Cup zelf speelden Australia, New Zealand, England, Ireland, Zimbabwe, South
Africa, USA en Canada. De drie extra landen, die op de Carnival speelden, waren Frankrijk,
Nederland en Zambia. De World Cup wordt om de 4 jaar gehouden en is nu beide 2 keren
dat de World Cup gespeeld wordt, in Australië gehouden. Het is nu officiel dat de World Cup
van 2011 in Engeland gehouden wordt, het is alleen de vraag of Engeland genoeg paarden
bij elkaar gaat krijgen. Nederland zal dat jaar mee spelen op de World Cup, in plaats van op
de Carnival. In mei 2007 heeft Nederland nog gespeeld in Duitsland.

Een
international in
Engeland. Hier
Paddy Edwards
(Ireland) in
actie.

Training van een Polocrosse paard.
Een polocrosse paard moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet het paard snel,
wendbaar, gehoorzaam en niet bang voor stick/bal en andere paarden zijn. In Australië wordt
er voornamelijk met Australian Stock Horses (kortweg ASH) gereden. In Engeland rijden ze
vooral met Engels Volbloeden en kruising Quarter Horses. In Nederland speelt elk ras mee.

Zo hebben we in ons team meerdere warmbloeden, een arabier, een fjord, een connemara
pony en een kruising andalusier. Verder spelen er ook nog een Duitse rijpony, een tinker en
heel af en toe een draver mee. Zolang het paard snel draait, stopt, rent, niet bang is en kan
duwen, is een paard geschikt.
De training vergt jaren van africhting en er zijn zoveel verschillende technieken. Vanaf een
jaar of 3-4, soms 5 of 6, wordt een paard ingereden en leert het de basis dingen als stap,
draf en galop. Het paard leert te wijken voor druk en te stoppen als hem dat gevraagd wordt.
Veel polocrossers trainen hun jonge paard door een spelletje te spelen in de kudde. Ze rijden
op een ervaren paard, en spelen tikkertje in een kudde jonge, ongetrainde paarden. Zo leren
de jonge paarden om niet bang te zijn als er een paard tegen ze aan duwt, en leren ze
sociaal te zijn tijdens het werk. Als een paard gewend is aan zadel, hoofdstel, ruiter en been
en teugelhulpen, komt de stick van pas. Door veel met de stick te doen als je met je paard
bezig bent, went het paard aan het houten ding en leert hij dat het hem geen pijn doet.
Stops en turns vergen veel tijd en aandacht. Een voorbeeld om een turn aan te leren, is
stappen, draven of galopperen op een volte. Dan zet je je paard stil en stuur je hem een paar
passen achterwaarts, waarna je de andere kant op stuurt. Dit is voor het paard de
makkelijkste manier om snel te draaien. Uiteindelijk zal het paard na het achterwaarts gaan,
opzij “springen”. Bij een snelle draai komen de voorbenen los van de grond en draait het
paard zo snel mogelijk om de achterbenen heen. De achterbenen blijven niet staan.
Bij een stop kan het zijn dat het paard een korte sliding maakt, maar dit is dan meer omdat
het gras glad is. Het is dus niet zo als bij Western Riding een echte sliding met aparte sliding
ijzers. Het is gewoon een stop, meestal met gelijk daarna een turn. Ruiters maken zichzelf
lang en gaan wat achterover leunen, daarna leggen ze hun been en teugel aan en het paard
stopt en draait. Het klinkt zo makkelijk, maar om goed te blijven zitten op een goed getraind
paard dat zo snel draait, is heel wat las tiger.
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Polocrosse in Australië

Populariteit van Polocrosse
Polocrosse wordt gespeeld in alle staten van Australië. Er zijn in totaal 5000 spelers en een
paar honderd clubs. Dat lijkt enorm veel, maar in zo’n groot land als Australië valt het nog
mee met de dichtheid polocrosse spelers. In gebieden waar Polocrosse veel gespeeld wordt,
kent bijna iedereen de sport. Ook als ze zelf niet spelen of verder niets met paarden hebben.
Toch zijn er ook genoeg mensen, die net als in Nederland, nog nooit van Polocrosse
gehoord hebben. Polocrosse komt steeds meer in de kijker, ook bij de leken. Doordat de
World Cup vele sponsors heeft en de sport veel in het nieuws komt, horen er toch genoeg
mensen op de een of andere manier over Polocrosse. De World Cup wordt net zo goed
neergezet als een WK Voetbal en uitslagen komen op de voorpagina van de kranten. In
Warwick zelf staan vele reclame borden en in alle winkels hangen aanplakbiljetten.
Supporters lopen allemaal in de gele kleuren van Australië en op elke rug zie j e de grote
tekst : GO Aussies! staan. Toch was het aantal bezoekers op dagen dat Australië niet
speelde maar magertjes. De tribunes waren vaak nog lang niet gevuld. Met wedstrijden waar
de Aussies wel speelden was dit heel anders en moest je vaak vechten om een plekje. De
eerste twee dagen van de World Cup waren er scholen die op excursie gingen naar de
World Cup en dan zag het er geel, blauw en groen van de kindertjes. De schoolkinderen in
Australië dragen school uniforms en er waren echt grote groepen die kwamen kijken op de
World Cup. Dit bewijst maar weer dat Polocrosse zo veel groter is dan elders op de wereld.
Ik ben bijvoorbeeld de enige op mijn school, en tot voor kort zelfs in heel Drenthe die
Polocrosse speelt en er zelfs maar van gehoord heeft. In Australië zijn nu een stuk of 3 of 4
boeken over Polocrosse verschenen, en dit is nog maar betrekkelijk weinig als je bedenkt
hoelang Polocrosse nu al bestaat. Ook op internet is er behalve de site van Polocrosse
Council Australië, een site van de World Cup en dan nog sites van verschillende staten en
landen niet veel over Polocrosse te vinden. Ook op een site als youtube.com, zou je
verwachten dat het vol staat met filmpjes over Polocrosse. Dit valt nog behoorlijk tegen, we
mogen blij zijn als we een pagina in beslag nemen.

Polocrosse is in Australië een echte familie sport en er zijn families waarbij er 3 of 4
generaties Polocrosse spelen. Zelfs de allerkleinsten zie je met een racket lopen en de
jongetjes van een jaar of 10 kletsten ons de oren van het hoofd. Ze vonden het allemaal erg
lachwekkend en konden het bijna niet geloven toen we vertelden dat er in Nederland maar
zo’n twintig spelers zijn. Op de club in Killarney hebben we een game van de jonge jeugd
gekeken, en hier word op een leuke manier kennis gemaakt met de sport. Er was een meisje
die de bal oppakte, haar stick over haar armen legde, en zo naar het doel reed. Zo kon ze
toch nog twee handen aan de teugels houden. Het is echt heel erg leuk om te zien hoe een
klein meisje op een groot paard een game rijdt, terwijl haar beentjes niet eens onder de
zweetbladen van het zadel uit komen. De oudste speler in Australië is in de 80 jaar oud en
speelt nog steeds fanatiek wedstrijden. Tijdens tournaments gaat vaak het hele gezin mee
op pad en vaak spel en beide ouders, en de kinderen.

Op een groot deel van de bevolking (de 5000 spelers en aanhang) heeft Polocrosse een
grote impact. In de periode dat er geen polocrosse gespeeld wordt, is iedereen bezig met
trainen en de paarden in conditie krijgen. Zodra het seizoen begint, struin je de toernooien af
en je komt daarbij bijna niet thuis. Vaak reizen teams van toernooi naar toernooi en wonen in
die periode in hun Horse Box. Dat laat maar zien dat Polocrosse veel betekent voor de
spelers. Ook na de games blijven mensen graag nog hangen en feesten voordat er
doorgereisd wordt. Elk weekend zien dezelfde clubs elkaar weer en het is een leuke strijd om
steeds tegen dezelfde teams te spelen, en de ene keer te winnen en de andere keer te
verliezen. Dat houdt de sport gevarieerd. Ook omdat er niet op elk Carnival dezelfde teams
komen. Carnivals die dichter bij een andere staat liggen, trekken namelijk ook mensen uit
een andere staat. Polocrosse is a way of life.

Het Australische Doel
Australië staat niet stil. Polocrosse blijft groeien, en niet alleen in Australië. Het grootste doel
van Australië is om van Polocrosse een Olympische sport te maken. Verder zou het heel
goed zijn als Polocrosse in Australië meer groeit, meer ontwikkeld en ook o ver de rest van
de wereld groeit, zodat er betere competities komen. Dan komen er een paar vragen. Willen
we wel dat Polocrosse zo groot wordt, dat er zoveel mensen op de wereld zijn die het
spelen?

De organisatie voor 11 landen op de World Cup en Club Carnival vergt nu al zoveel moeite,
geld en tijd. Er zijn nu nog een hoop zaken waar meerdere mensen over mee kunnen
beslissen, vooral in Nederland heeft elk lid inspraak in het bestuur. Als het zo groot wordt,
dat de ervaren, langst spelende spelers niet meer kunnen bepalen wat er gaat gebeuren,
zou dat de sport kunnen veranderen? Zouden er nieuwe regels komen, waarvan we nu
denken dat dat onzin is en die we liever niet willen? Mijn mening over Australië is: Nee. Ik
denk dat Australië nog wel meer kan groeie n. Polocrosse clubs zitten nu nog niet dicht bij
elkaar en er is dus meer ruimte voor meer leden en clubs. De organisatie zit in Australië zo
goed in elkaar, dat meer spelers geen probleem zouden hoeven geven. Ditzelfde geldt voor
Nederland, Nederland heeft meer leden nodig om goed te kunnen spelen en trainen. Maar
als er meer mensen spelen, groeit ons hechte clubje van nu dan niet uit elkaar? Dat is
waarschijnlijk ook waarom sommige mensen liever niet komen spelen. Nederland heeft nu
een vast clubje spelers, en ook al proberen we erg goed andere mensen te werven, het kan
afschrikken als je als ene persoon in een hechte club erbij komt. Dit terwijl wij het juist alleen
maar super vinden als er meer mensen bij komen. Het is een soort wisselwerking.
Dan een volgende vraag, een discussie die ik heb gevoerd met Martine, Richard en Fleur.
We zien Polocrosse in Australië ontwikkelen. In het begin was het allemaal nog veel minder
snel en minder ruw. Polocrosse op World Cup niveau gaat zo hard, dat het bijna gevaarlijk
wordt. Waar houdt de ontwikkeling op? Gaan we steeds sneller in tempo, krijgen we steeds
betere paarden en nieuwe, moderne rackets waardoor de sport weer beter en beter
gespeeld kan worden? Of zorgt al die ontwikkeling ervoor dat Polocrosse op een gegeven
moment achteruit gaat? Met deze vragen blijven we voorlopig nog zitten. De een denkt dat
de ontwikkeling op een gegeven moment stopt, en dat we daar bijna zijn. Weer een ander
denkt dat Polocrosse steeds meer ontwikkelt en uiteindelijk kan veranderen. Maar willen we
dit wel?

Het verschil van Polocrosse in Australië en in de rest van de wereld
Het grootste verschil in Polocrosse tussen Australië en andere landen is natuurlijk dat
Polocrosse in Australië het grootst en meest ontwikkeld is. Polocrosse wordt in Australië op
het hoogst mogelijk niveau (tot nu toe) gespeeld en telt ook de meeste spelers. Verder heb je
ook nog andere regels Er zijn Australische regels, en Internationale regels. Zo is het op een
Australisch toernooi bijvoorbeeld niet toegestaan om een overhand throw te gooien. De bal
mag alleen onderhands gegooid worden. Ook zijn er verschillen in grades met Australië en
Engeland. In Australië wordt je, als je in Australië weer begint met spelen, ingedeeld in
Grade 0. Ook al heb je dan al jaren ervaring in een ander land. Wel kun je dan bijvoorbeeld
in C Grade spelen, maar dan moet een andere speler uit je sectie een hogere grade hebben,
zodat het niveau gelijk getrokken wordt. Op een internationaal toernooi, zoals de World Cup
en de Club Carnival, wordt er gespeeld volgend de Internationale regels, tot grote ergernis
van de Australiërs. We hebben op de World Cup, tijdens een game van South Africa, erg
gemerkt dat er voor goals die bovenhands gescoord werden, minder geklapt werd. South
Africa is zelf zeer bedreven in de bovenhandse gooi.
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Polocrosse in de rest van de wereld

Polocrosse landen
Behalve Australië zijn er natuurlijk nog meer landen die polocrosse spelen, al is dit allemaal
op een stuk lager niveau dan Australië. Er zijn nu 8 landen lid van de Internationale
Polocrosse Bond. Je kunt pas lid worden als de vereniging 4 jaar bestaat en je meerdere
clubs door het land verspreid hebt. De landen die op dit moment lid zijn, zijn Australia, New
Zealand, England, Ireland, Zimbabwe, South Africa, USA en Canada. Landen die
verwachten over 4 jaar, met de World Cup in 2011, ook zeker lid te zijn, zijn Nederland,
Frankrijk en Zambia. Verder hebben ook Duitsland en Noorwegen een kleine vereniging en
ze zeggen dat er ook in Denemarken polocrosse gespeeld wordt.

Australiërs denken dat er ook gespeeld wordt in Italie, Spanje en Portugal, maar hier weten
we zeer weinig tot niets vanaf. Ook Papua New Guinea, Uruguay en Vanuatu staan vermeld
op de lijst van Polocrosse landen.
De communicatie tussen alle landen verloopt voorspoedig. Iedereen spreekt vloeiend Engels
en mensen zijn enorm geïnteresseerd in elkaar. Zo vonden de Australiërs het geweldig
(lachwekkend) dat wij Nederlanders nog maar 20 spelers, in het hele land, hebben. Maar
iedereen is bereid elkaar te helpen promoten en te trainen. Zo is vorig jaar mei Shelley King,
’s werelds beste vrouwelijke speelster, uit Engeland naar Nederland gekomen om ons te
trainen. Ook ben ik door vele verschillende Australiërs uitgenodigd om, als ik een jaar in
Australië zit in de zomer van 2008, bij hun te komen trainen en wonen. Ik heb inmiddels 6
adressen waar ik terecht kan, verspreid door heel Australië. Australië is enorm gastvrij en dat
merk je heel erg in de sport. Aangezien Polocrosse een Australische sport is, is Polocrosse
ook op gastvrijheid gebouwd.

South Africa
Polocrosse

Promotie van Polocrosse in andere landen
Zoals eerder vermeld, heeft Australië geen promotie nodig door middel van demostraties en
clinics. Australië promoot zichzelf door Polocrosse te blijven spelen. Andere landen hebben
het een stuk zwaarder. Laten we beginnen met Nederland. Nederland is een zeer klein land
en het grootste deel van alle ruiters zijn fanatiek met dressuur of springen. Voornamelijk de
dressuur ruiters zijn zeer prestatiegericht, en alles wat anders is dan dressuur, is slecht voor
een paard. Het lijkt een groot vooroordeel, maar ik heb dit zelf erg gemerkt op dressuur
wedstrijden. Ook heb ik vele discussies gehoord en gelezen en ik ben tot de con clusie
gekomen dat dressuurruiters over het algemeen niets moeten weten van een paardensport
die anders is. Een situatie zoals die zich voordoet in Australië, qua omgang met paarden, zul
je in de dressuur en spring wereld in Nederland gewoon niet aantreffen. Endurance- en
westernruiters daarentegen, zijn veel meer gemotiveerd om een sport te spelen die eens
geen dressuur heet. De sfeer rondom Polocrosse, is veel meer te vergelijken met
Endurance. Ook bij Endurance helpen mensen elkaar graag om verder te kom en en is
winnen niet het belangrijkste van de wedstrijd. Western (in Nederland) ligt meer naar de
winnaarsdrang en het “elkaar niets gunnen” van de dressuur toe dan naar het “ik zal je even
helpen” en “samen maken we het gezellig” van het Polocrosse en Endurance. Western in
Amerika echter, is er ook veel meer op gebaseerd dat het leuk en gezellig wordt. Natuurlijk
wil je winnen, iedereen wil winnen, maar bij Polocrosse en Endurance willen we het vooral
leuk en gezellig hebben, en kunnen spelen/rijden.

Dit alles heeft een hoop te maken met de moeilijkheidsgraad van de promotie van
polocrosse in Nederland. Omdat het grootste deel van Nederland bezig is met de dressuur
en springsport, trek je deze mensen niet, of zeer moeilijk , naar het Polocrosse wereldje. En
dat terwijl Polocrosse een heel erg goede en leuke afwisseling is. Er zijn ook niet veel
mensen die lange reizen willen maken om een toernooi te spelen, en ook dat maakt het
moeilijker om mensen te laten spelen. Toch blijven we proberen en tot die tijd h ebben we het
met elkaar gezellig en spelen we fijn samen. Er komt elke maand gemiddeld wel een speler
bij, en we hopen dus ook over een tijdje een aantal echte clubs te hebben in Nederland.
Duitsland pakt het op de zelfde manier aan als wij, ook doormiddel van trainingen en demo’s
proberen ze mensen te trekken. Dit gaat nog minder vlot dan bij ons. Misschien dat ze er
minder moeite in steken, misschien dat Duitsland gewoon nog lastiger is om mensen te
werven. Duitsland is natuurlijk wel een stuk groter, en dit betekent dat het voor mensen
moeilijker is om samen te trainen. Als je 2 personen in het zuiden hebt, en 6 personen bij
Hannover, dan is het gewoon niet mogelijk om elke week heen en weer te rijden.
Engeland is redelijk groot nu. Engeland heeft al ee n aantal toernooien verspreid door het
land en over het seizoen, en kan trainen wanneer ze willen.
Van de overige landen is niet veel bekend.
Polocrosse Vereniging Nederland
Zoals al eerder vermeld, bestaat Polocrosse Vereniging Nederland vanaf september 2005.
Daarvoor werd Polocrosse al een jaar of 2 gespeeld. Inmiddels hebben we groepjes mensen
die trainen door heel Nederland verspreid. We spelen nu in Gelderland (Bennekom),
Overijssel (Bathmen), Drenthe (Erm, Exloerveen en Schoonloo) en Zeeland. We trainen
eens in de maand samen, in Bennekom. Verder traint ieder voor zich en een groepje (we
kunnen het wel een kleine club noemen, al is dit nog niet officieel), traint samen op locatie.
Er zijn rond de 5 trainers, die ieder hun eigen “clubje” bijhouden to t we gezamenlijk trainen in
Bennekom. De trainers zijn Fleur Bartels (Bennekom), Marja van den Boogaard (Bathmen),
Florien Luitse (Erm en Schoonloo), Thomas Bakker (Exloerveen) en Marieke Smallegange
(Zeeland). Onze beste trainingen zijn in het buitenland, aangezien we van elk toernooi zo
ontzettend veel leren. In Engeland en Australië hebben we fantastische ervaringen
opgedaan en we zijn enorm gegroeid in ons spel. We hebben zoiezo een sectie die we naar
het buitenland kunnen sturen, en al bijna een heel team met mensen die regelmatig met
elkaar spelen en goed op elkaar ingespeeld zijn. We kunnen zeggen dat het Nederlands
Team bestaat uit Fleur Bartels (No 3), Marieke Smallegange of Thomas Bakker (No 2) en
Florien Luitse (No 1).
Polocrosse Vereniging Nederland heeft eens per jaar een Nederlands Kampioenschap, die
dit jaar in september 2007 zal plaatsvinden. Het polocrosse seizoen loopt van April tot
Oktober. In de tussentijd trainen we weinig, en als we trainen, is dat in de binnenbak. In het
Polocrosse s eizoen trainen we op het veld. We geven 4 maal per jaar een Polocrosse
Magazine uit, waar alle verslagen, informatie en extra traininginfo in staan.
Polocrosse groeit, van een totaal onbekende sport, hebben we nu al een aantal maal de tv,
radio, krant en tijdschriften gehaald.

Polocrosse and Me – Me, Myself and Polocrosse
Ik speel Polocrosse voor bijna 2 jaar. Ik begon eind september 2005, toen de vereniging krap
2 weken officieel bestond. Mijn allereerste training was in Bathmen, met mijn eigen
warmbloed Kaprice. Kaprice was toen 13 jaar oud. Voordat ik haar in augustus 2002 kocht,
heeft ze dressuur op M niveau gelopen en ik reed voornamelijk recreatief. Van Kaprice
(meestal K-Price of Kap genoemd), heb ik pas echt leren rijden en dat is alleen maar beter
geworden sinds we polocrosse spelen. Na mijn eerste training stond de eerste gezamelijke
training al gepland, in Bennekom. Doodsbang was ik, aangezien ik absoluut niet wist wat ik
moest verwachten. Ik kende de regels ook nog lang niet en daardoor reed ik tegen de lijn
van de bal in, waardoor ik een paardenhoofd vol in mijn maag kreeg. Kap pakte het goed op,
maar uiteraard had ze nog enorm veel training nodig, net als ik. Een tijd lang trainde ik elke
week in Bathmen. Niet erg veel later, in maart 2006, reed ik mee op mijn eerste demo en hier
werd me verteld dat ik gekwalificeerd was om mee te spelen in Engeland, in mei van dat
jaar. En dus vloog ik in mei 2006 naar Doncaster om mee te spelen op het Pennine
Tournament. Ik kreeg hier een kleine Quarter merrie toegedeeld, waar ik 4 dagen op
gespeeld heb. Onze eerste ontmoeting met de Fransen was verassend en schokkend. De
Fransen brachten hun eigen Henson Horses mee, een kruising tussen Engels Volbloed en
Fjorden. De paarden waren sterk, snel en weken voor niets weg. Polocrosse werd hier pas
echt gespeeld, en er werd niet aangeklungeld zoals bij ons in Nederland op dat moment. We
verloren deze wedstrijd fors en kwamen vol blauwe plekken en pijnlijke benen het veld af.
Welcome to the world of Polocrosse. We hebben de Duitsers en de Noren wel verslagen, en
dat gaf ons wel een enorm goed gevoel. Nederland is zo slecht nog niet! We hebben ons in
de kijker gespeeld, en dat is heel goed geweest. Het is erg grappig, want als ik terug kijk op
mijn eerste International, was dat inderdaad nog een enorm geklungel. Ik zeg niet dat ik nu
een ster ben, want ik ben er nog lang niet, maar ik kan wel zeggen dat we enorm gegroeid
zijn in een jaar tijd. In juni 2006 vertrokken we naar Frankrijk, met gemengde gevoelens .
De Fransen hadden op het Pennine niet altijd even eerlijk naar de regels gespeeld, en wij
waren hier nog een beetje pissed over. Dit weekend in juni heeft alles goed gemaakt en we
kwamen erachter dat de Fransen zo eng nog niet waren. De Hensons zijn leuke paarden en
we zijn hier voor de 2 e maal 3 e geworden. De zomer van 2006 kwam eraan en ik gaf mijn
eerste training in Schoonloo. Dit was aan 3 meiden die daar bijna dagelijks over de vloer
kwamen in de vakantie en ze vonden het erg leuk. Helaas was dit tevens de enige training
die daar gegeven is, maar deze zomer ga ik weer mensen enthousiast maken.
In augustus 2006 was daar dan ons eerste Nederlands Kampioenschap. Ik reed mee met
mijn Kaprice en we hebben een ander Nederlandse sectie, en een Duits team verslagen. Dat
maakte mij, met mijn sectie dus kampioen van het toernooi. In oktober zijn we weer naar
Frankrijk gegaan en hebben daar weer gespeeld op de Hensons. Daarna hield het seizoen
op en ben ik begonnen met de training van mijn jonge paard Tuesday. Ik ben dus eigenlijk de
hele winter bezig geweest om mijn paarden te trainen voor het nieuwe seizoen, dat in april
weer zou beginnen. Tuesday pakt het enorm snel op, en ik heb inmiddels ook mijn eerste
gezamelijke training met haar erop zitten. In april zijn we twee keer op TV Gelderland
geweest en hebben we onze laatste training voor de World Cup gekregen. Daarna ben ik
met Fleur en Thomas afgereisd naar the World Cup 2007 in Australië, en daar heb ik dan
eindelijk gespeeld op de Club Carnival. We verbleven in het Jackie Howe Motel in Warwick,
een krap kwartiertje van het wedstrijdterrein af. Ik kreeg de eer te rijden op Bucka, een 7
jarige grijze ASH ruin. Bucka is een geweldig leerpaard geweest, wat kan dat dier draaien!
We hebben hier ook enorm veel geleerd door naar de World Cup te kijken en de training die
we kregen van de andere spelers, en van mijn oude coach, die juni 2006 was geemigreerd
naar Australië. Australië was een ervaring die ik nooit zal vergeten en mijn motivatie om zo
snel mogelijk te ve rtrekken uit Nederland is alleen maar groter geworden. Helaas voor mijn
Nederlandse Team, maar ik ga mijn droom achterna en emigreer zo snel mogelijk naar
Australië. Het zijn de sfeer en de bevolking waar ik verliefd op ben geworden en zoals die
daar is, vind je die nergens.

Eind mei ben ik nog naar een toernooi gegaan in Duitsland. Dit is mijn eerste International
waar ik mijn eigen paardje mee nam. Mijn kleine Kappie, is nu dus ook een International en
ze heeft geweldig gespeeld. Ik verwacht voor mijn toekomst nog veel meer geweldige
Internationals en Nationals te spelen, met en zonder Kaprice of Tuesday. En in de zomer van
2008, krijg ik de beste training ooit, als ik voor een jaar in Australië woon en train.
Nederlands Kampioenschap Polocrosse 2007
In september 2007 zal het tweede NK Polocrosse gehouden worden. We hopen dan een
paar leuke teams te hebben die tegen elkaar kunnen spelen. We verwachten een Zeeland –
Gelderland/Overijssel – Drenthe competitie te hebben, en misschien komen ook de Duitsers
wel weer over. Over de Fransen weten we niets, maar het zou super zijn als ze ook zouden
kunnen komen. Het NK zal net als vorig jaar gehouden worden in Exloerveen, vlakbij Exloo
in Drenthe.
European Tournament in Doncaster 2007
In juli 2007 staat het tweede European Tournament op de planning. Ditmaal weer in
Doncaster, in Engeland en Nederland zal hier gaan spelen tegen Frankrijk, Duitsland,
Noorwegen, Ierland en Engeland.

6.

World Cup Polocrosse

World Cup 2003
De World Cup Polocrosse is voor de eerste keer gehouden in 2003, in Morgan Park
Warwick, Australië. Hier deden dezelfde 8 landen als bij de World Cup in 2007 mee, dus
Australië, New Zealand, Zimbabwe, South Africa, Ireland, USA, England, Canada. Het
toernooi was een groot succes, maar de verschillen in niveau waren nog duidelijk te zien. Zo
is Australië uiteraard wereldkampioen geworden, gevolgd door de runner-up New Zealand.
South Africa nam de 3 e plaats in beslag. Deze drie landen hadden tevens de grootste kans
om in de top 3 te komen, en de uitslag is dus niet erg verassend. De finale tussen Australië
en New Zealand resulteerde in 32 – 13. South Africa speelde in de laatste game tegen
Zimbabwe, die ze met 27 – 19 verslagen hebben. De game voor de 5 e en 6 e plaats, tussen
The United States and Ireland, werd gewonnen door the States met 16 – 13. Vervolgens
voor de laatste 2 plaatsen, werd er gestreden tussen England en Canada. England heeft
deze game indruk gemaakt en Canada verpletterd achter zich gelaten met 31 – 1, waarvan
de ene goal van Cana da een Free Goal was, wegens een overtreding van Engeland.
World Cup 2007
De tweede World Cup in de geschiedenis van Polocrosse werd gehouden in April 2007, in
Morgan Park, Warwick, Australië. Weer deden de 8 landen van 4 jaar geleden mee. Nog een
keer op een rijtje: Australië, New Zealand, Zimbabwe, South Africa, Ireland, USA, England
en Canada. Er was in alle landen duidelijk verbetering gekomen in speeltechniek. De teams
waren veel meer aan elkaar gewaagd dan 4 jaar geleden. Toch was nog goed te zien welke
teams langer (met elkaar) speelden dan anderen. Australië heeft zijn titel hoog gehouden en
is voor de tweedemaal wereldkampioen Polocrosse geworden. Dit keer was de runner up
Engeland, een team waar niet veel mensen veel van verwachtten. Nederland h ad wel een
idee dat Engeland eens hoog zou kunnen eindigen, maar dit meer omdat wij training hebben
gehad van twee spelers uit Engeland. De finale game tussen Engeland en Australië was
minder indrukwekkend dan de game om de 3 e en 4 e plaats. De finale werd al snel vroeg in
het spel beslist en Australië won met 36 – 13. In de game om 3 e en 4 e plaats speelden South
Africa en New Zealand tegen elkaar. In de laatste 10 seconden scoorde South Africa het
winnende goal en de uitslag werd 21 – 20. Vijfde op de World Cup 2007 werd Zimbabwe, die
Ierland in de finales met 21 – 11 versloegen. De finale om de laatste plaatsen, werd de
avond voor de grote finales gehouden.

Dit was een van de nacht games en spectaculair om naar te kijken. The States wonnen met
14 – 11 van Canada. Canada en Engeland zijn de landen die het meest gegroeid zijn in
techniek en kwaliteit van het spel. We zullen zien welke landen over 4 jaar aan de top staan
en of er dan eindelijk een land is die Australië van de troon kan stoten! We hopen natuurlijk
allemaal dat dat dan Nederland is!

England
vs Zim.

Ireland
vs
South Africa

Nederland op de World Cup
Nederland is aanwezig geweest op de World Cup Polocrosse 2007 in Warwick. Nederland
was vooral supp orter en heeft zelf gespeeld op de Club Carnival.
Ik vertrok op vrijdag 20 april en maakte een tussenstop in Singapore. In Singapore ben ik
overgestapt en daarna de laatste 7 uur doorgevlogen naar Brisbane. Hier werd ik
opgevangen door Martine Griffiths, mede oprichtster van Polocrosse Nederland en tevens
een heel goede vriendin van ons. Vanaf de eerste stap die ik op vaste land zette, voelde ik
me thuis in het grote droge Queensland. Dat gaf een apart gevoel. Ik ben gewoon in
Australië! Aan de andere kant van de wereld! Ik heb net 24 uur gevlogen en ben nu in
Australië! We reden in de witte jut van Martine naar hun huis in Brisbane. Hier zag ik dan
eindelijk Taylah en Duncan weer, heerlijk om iedereen weer te zien! Richard was op een
toernooi in Killarney, en die zou ik de volgende ochtend weer zien. Ik sliep bij Taylah op haar
kamer en de volgende ochtend vroeg in no time gedoucht. In Queensland is het gebruikelijk
om niet langer dan 4 minuten de douche aan te hebben staan, aangezien de staat zo droog
is, dat er van waterverspilling echt geen sprake mag zijn. Mijn tweede dag in Australië en ik
moest alweer afscheid nemen van Taylah en Duncan, aangezien zij beide gewoon school
hadden in de World Cup week. We reden weer met Martine haar jut naar Killarney, w aar ik
Richard dan eindelijk weer zag! Ik begon me steeds meer thuis te voelen en toen ik op the
Killarney Carnival was, besloot ik al dat ik nooit meer weg wilde. Fleur was al 2 weken voor
mij vertrokken naar Australië en ook zij speelde mee op de Killarney Caranival. We hebben
hier ook Wim en Hayley ontmoet, twee super aardige mensen waarvan ik een paardje heb
geleend met de Club Carnival in Warwick. Toen Richard met zijn nieuwe paardje zijn eerste
game speelde, heb ik kinderoppas gespeeld voor Billy, het 3 jarige dochtertje van Hayley en
Wim. Diezelfde zondag vertrokken we richting Warwick, een autorit van 2 uur. Hier dropten
we onze spullen in het Jackie Howe Motel en niet lang daarna reden we richting Morgan
Park. We hebben het terrein verkend en zijn al bij wat kraampjes gaan kijken. Zo hebben we
dan eindelijk in levende lijve contact gelegd met familie Bennett en met Jeremy Riott.
Bennett en Riott maken rackets en zijn de twee grootste leveranciers van ballen, rackets,
stick bags, helmets, en meer. Ook Curtis was aanwezig en dan nog een leverancier die ik
niet ken, en waar ik ook niets gekocht heb. Ik ben persoonlijk een absolute Bennett fan, en ik
heb dan ook een aantal leuke praatjes gemaakt met Bennett himself. We hadden nog een
grote bestelling open staan bij Jeremy Riott, en deze nooit ontvangen, dus zijn we ook Riott
even aan de tand gaan voelen. Riott is geen favoriet onder de Nederlanders, zowel zijn
artikelen als Jeremy zelf. ’s Avonds zijn we terug gegaan naar het Jackie Howe en hebben
we op een kwartiertje loopafstand bij Subway’s avond gegeten. Ik heb de hele week bij
Martine en Richard op de kamer geslapen. Thomas, Fleur en Mijndert sliepen in de kamer
naast ons. Op maandag begonnen de games en daar keken we allemaal erg naar uit.
Maandag en dinsdag waren beide redelijk hetzelfde. We hebben games gekeken, nieuwe
rackets uitgeprobeerd en rondgeslenterd. Verder natuurlijk veel gekletst met iedereen en
Shelley King gedag gezegd.

Dinsdagavond hadden we een meeting met alle voorzitters en andere hoge piefen van de
polocrosse verenigingen van alle landen. Hier heb ik een ontzettend leuk gesprek gehad met
een mevrouw uit New South Wales, waar ik ook ben uitgenodigd om tijdens mijn verblijf
periode in Australië langs te komen. Verder hebben we onze nieuwe Zambiaanse vrienden
weer gesproken en met de voorzitter van Canada een praatje gemaakt.
Woensdag was Anzac Day. Dit is een nationale feestdag in Austral ië waarbij alle veteranen
en iedereen die nu in dienst van het leger is herdacht. Die dag werd niet gewerkt en niet
gespeeld en de teams hadden nu dus rust. Wij hebben op woensdag voor het eerst onze
nieuwe paardjes uitgetest. Bucka, een dappere schimmelruin. Een volle ASH, wat een paard!
Er werd me verteld door Wim dat ik vooral in het begin heel voorzichtig moest zijn, want
Hayley lag er elke game wel een keer vanaf, doordat ze er niet op bedacht was hoe snel
Bucka draait. Daar zat ik dan. In een geweldig Australian Stock Saddle op mijn Australian
Stock Horse. Eenmaal op het veld merkte ik dat Wim niets teveel had gezegd. Op het
moment dat ik alleen maar in mijn zadel ging verzitten draaide Buck al bijna 180 graden om.
Hij was zo enorm gevoelig op zit en b een, heerlijk. Bucka had als enig probleem dat hij
moeilijk blokt, en daardoor in een strijd waarbij er geduwd wordt, zal verliezen. Maar voor
alles is een oplossing en Bucka had als trucje om met zijn achterhand een ander paard opzij
te duwen, als Bucka e en bocht maakte. Die woensdag hebben we een klein beetje gespeeld
met elkaar (Fleur met haar Misty, Thomas met Parsley, Wim met zijn Handy en verder nog
een New Zealander met zijn paard).

Nederland vs Eidsvold, in de
stromende regen. Ik rijd uiterst
rechts met mijn schimmel Bucka.

Bucka en ik tegen Eidsvold

Donderdag gingen de games verder en hebben we weer gereden met de paardjes. Ik leerde
Bucka al beter kennen en we speelden meer op elkaar in.
Vrijdag was onze eerste wedstrijddag en ook werden die avond de eerste nachtgames
gespeeld. Onze Nederlandse sectie werd aangevuld met een sectie van de Australische club
Cunningham, die bestond uit Hayley, Amanda en Alf. We speelden tegen onze grote rivalen:
de Fransen. Na al eerder van de Fransen verloren te hebben en ook een keer van de
Fransen te hebben gewonnen, keek ik erg uit naar deze wedstrijd. Leuk om onze Franse
vrienden nu ook eens aan de andere kant van de wereld te zien. Helaas hebben zij de game
gewonnen. Volgende keer zijn wij weer aan de beurt! Onze tweede game die dag speelden
we tegen Bauhinia, een Australisch team. Hier waren we meer aan de bal en heb ik ook
meer kunnen scoren. Dat resulteerde dan ook in een gewonnen game! Hayley heeft onze
score bijgehouden e n vertelde dat wij net een goal meer hadden dan Bauhinia. Helaas heeft
de goal judge het verkeerd opgeschreven en in de eerste chukka ons 1 goal, en het andere
team 2 goals gegeven, terwijl ik die chukka 2 goals had gemaakt. Helaas, ze wilden ons niet
geloven en we hebben de game hierdoor verloren.
De nachtgames waren geweldig, de velden waren super verlicht en de podiums zaten
stampvol.
Zaterdag laatste games voor de finales, en ook mijn laatste game. We speelden tegen
Eidsvold, en het regende als een gek. Wat nou, het regent nooit in Queensland! Maar goed,
wij speelden in een plensbui en het veld was glad en modderig. Wel enorm leuk en Eidsvold
was een leuke, sterke ploeg. Helaas ook weer verloren, maar oh zo veel ervaringen rijker.
Onze witte broeken waren trouwens pikzwart na afloop van ons toernooi en die heb ik thuis
ook niet meer helemaal schoon gekregen.
Tijdens de nachtgames de eerste finale ronde tussen Amerika en Canada, die Amerika won.
Het publiek was ontzettend grappig, velen waren ladderzat en een Amerikaan rende met
enkel een vlag als rok langs het veld heen. Zaterdag avond nog een groot feest op het
terrein en nu ook weer zo ontzettend veel mensen gesproken, uit alle landen. Geweldig, die
sfeer is niet te beschrijven.
Zondag was the big finale, you can’t miss! Drie games in totaal, waarvan de game tussen
South Africa en New Zealand een absolute topper was! Geweldig gespeeld van beide
partijen en zo enorm spannend. Australië – Engeland viel wat tegen qua spel, aangezien
Australië een stuk beter was. Verder heb ik op zondag dan mijn inkopen bij Bennett gedaan.
Ik heb een nieuw racket (een Bennett Pro) en 2 ballen. Verder nog wat souveniertjes en
cadeautjes en een racket bag.
Maandag ochtend weer naar het vliegveld in Brisbane, overgestapt in Singapore en dinsdag
om 7.00 uur (Nederlandse tijd, rond 3 uur s’middags in Brisbane) geland in Nederland, met
weer een nacht te hebben overgeslagen. Gek genoeg absoluut niet moe. Wel enorm veel
heimwee naar het prachtige Australië. Ook nu ik dit typ krijg ik weer kippenvel en heimwee
naar alles en iedereen.
Australië, wat ik ervan gezien heb, is een geweldig land met een absolute top sfeer. De
mensen zijn enorm vriendelijk en uitnodigend, iedereen is bereid je iets te leren en je te
helpen. De “Easy Goin g” mentaliteit heb ik hier zeker erg gemerkt. Het is niet gek dat
Australië polocrosse zo goed kan promoten, het is niet alleen het spel dat trekt, maar ook
vooral alles eromheen. Een tournament is een groot feest waar iedereen het geweldig naar
zijn zin heeft met elkaar.
Polocrosse is a way of life!

Een Australische speler en zijn supporters (een schoolklasje).

7.

Afsluiting

Polocrosse heeft een grote impact op de spelers in Australië. Het is niet zo dat in Australië
iedereen de sport kent, omdat het nou eenmaal uit Australië komt.
Ik denk dat vooral de overige landen goed moeten groeien, om Polocrosse (ook in Australië)
meer in the picture te krijgen. Alleen Australië op een Olym pische Spelen gaat niet lukken,
en dus is het belangrijk dat de overige 7 landen, en de landen die nog maar in de
kinderschoenen van Polocrosse staan groeien, beter worden en meer leden krijgen.
Polocrosse in de Nederlandse paardensport betekent nog niet zoveel. Er zijn nog maar erg
weinig mensen die van het bestaan afweten, of de mogelijkheid hebben om te spelen.
In de rest van de wereld groeit Polocrosse langzaam, al hebben Engeland en Canada een
grote doorbraak gemaakt in de afgelopen 4 jaar. Zuid Afrika is ook goed op weg en Nieuw
Zeeland valt ook niet meer uit het rijtje weg te denken. De Verenigde Staten gaan geleidelijk
ook mee, hier horen we niet veel van, al zijn er wel veel clubs, onder andere in Texas.
Ierland groeit minder goed dan Engeland, maar deze twee landen hebben de mogelijkheid
om samen te trainen. Zimbabwe is ook nog niet erg bekend, maar blijft op niveau.
Het is eigenlijk raar dat Zambia nog niet bij de International Polocrosse Council hoort,
aangezien ze al lang geno eg bestaan en genoeg teams hebben om erbij te horen. Zambia
groeit ook op een leuke manier. Frankrijk heeft net een paar weken geleden de IPC
ondertekend en hoort nu bij de 9 belangrijkste Polocrosse landen.
Nederland groeit langzaam, helaas. We zijn ook nog maar twee jaa r actief bezig om de sport
te promoten, en vergeleken met het aantal jaar dat Australië bezig is (vanaf 1938) en de
grootte van Australië, gaat Nederland eigenlijk best goed. 25 spelers, waarvan 6 vaste leden,
in 2 jaar. Australië telt 5000 leden in 69 jaar. Maar Australië is een stuk groter dan Nederland
en telt een stuk meer inwoners.
Voor mezelf weet ik in ieder geval zeker dat ik mijn verdere leven Polocrosse blijf spelen, of
dat nu hier in Nederland, of over een paar jaar in Australië is!

Kap en ik in Duitsland. Ik bounce de bal
over de 30-yard line.

Kap en ik – Fleur en Amber – Meghan op
de grond.

