Toernooi Achterste Erm
22 mei 2011
Programma Wedstrijden (onder voorbehoud)
10.00 – 10.30 uur
12.00 – 12.30 uur
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Ingang bospad tussen Achterste Erm 30 en 32
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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, Verenigde 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 selectie, 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 Polo. 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 overgespeeld. Doel is om te scoren tussen de
doelpalen. Galopperen, stoppen, draaien. Overspelen, 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 spelenderwijs 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 ontmoeten 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 winter 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). Verschillende
leeftijden spelen met en tegen elkaar. Er worden allerlei paarden gebruikt. Hoewel op hoger niveau
volbloedpaarden, eventueel gekruist met Quarterhorses, worden gebruikt en in Australië
voornamelijk Australian Stockhorses, is verder alles mogelijk. In Nederland 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 paardensport.

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 oppakken 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 uitvoert waardoor
paarden kunnen schrikken, uit balans kunnen raken of kunnen gaan trappen. 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 opstelt, 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 tegenstander slaan, maar alléén van onder naar boven. Gevaarlijk zwaaien, van
boven naar beneden 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 verplicht.
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.
De Toernooi-agenda voor 2011 is als volgt, de toernooien beginnen meestal om 10.00 uur.
7 en 8 mei

Op de Peppelenburg, Apeldoornseweg 186, Otterlo (Gld)

22 mei

Achterste Erm 26, Erm (Dr)

18-19 juni

German Open in Stelingen, bij Hannover (Dld)

8-16 juli

International Challenge en Worldcup in Engeland, Warwickshire

Augustus

Zeeland (locatie en datum volgen)

11-12 september

Boermastreek 2, Exloërveen

Gedurende de wintermaanden zijn er landelijke indoortrainingen bij Amersfoort, Zwolle, Winschoten
en Bennekom.
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. De leden van de Polocrosse Vereniging Nederland zijn enthousiast en willen je
graag informeren over het spel en de mogelijkheden.

(Dit artikel is gepubliceerd in het mei-nummer 2011 van Hippisch Noord Nederland)
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Historie van (Achterste) Erm
In het jaar 1302 werd Ermen of Erme voor het eerst vermeld in de historie.
Er vestigden zich landbouwers op de hoger gelegen esgronden. Deze gronden waren omgeven door
beekdalen. In 1700 bestond Erme uit vier groepen boerderijen en wel in het Oosterende, het
Westerende, het Abbingerende en het Horstingerende. Op een kadastrale kaart van het
Nedersaksisch Instituut Groningen van 1832 staan deze vier streken vermeld. Bewoners van
Westerende in 1832 waren: Thij Wessels, Arend Abeen, Wed. Geert Eding, Jan Uilenberg, Arend
Oldenbeuving, Jannes Eefting, Lubbert Sikken, Jan Renting en de school.
Horstingerende ontleent zijn naam aan een hoogte, een zgn. "horst" of "harst". Deze horst is later
gedeeltelijk afgegraven om lager gelegen gronden op te hogen. Tijdens het afgraven werden aarden
scherven en sporen van een paalwoning gevonden. Abbingerende zou een verbastering zijn van
"Abdisserende". In de dertiende eeuw werd een stuk groenland geschonken aan het nonnenklooster
in Assen met aan het hoofd een "Abdis". De Abdis van Assen liet in Erme een veeschuur bouwen en
in het Abdisserende vestigden zich later meer boeren.
Later werden Abbingerende en Horstingerende samen Achterste Erm genoemd. Vanuit het kerspel
van Sleen gezien kwam Erm eerst en daarna Achterste Erm.
In 1654 was er al een korenmolen in Erm, een door paarden gedreven rosmolen.
Sinds 1885 beschikt Erm over een lagere school met een onderwijzerswoning, bewoond door
meester Egbert Mulder. Uit oude akten blijkt dat Erm in 1809 al een bijschool had. Nog eerder werd
er al les gegeven in een vertrek van een boerderij. Volgens een akte van 1815 werd Jan Frederik
Beens benoemd als onderwijzer van den derden rang. In 1933 werd de eerste school afgebroken en
in 1979 werd de huidige Piramide gebouwd. In 2010 bestond de school in Erm 125 jaar. Dit werd
gevierd met een reünie en een expositie.
De eerste boterfabriek van Drenthe stond in Erm, opgericht op 23 februari 1894 op initiatief van
Johan Frederik Schultz en Jan Schaange Wilting. De boterfabriek werd al in 1907 gesloten. In 1916
kocht Harm Jan van der Linde de winkel van Gerrit Naber en in 1998 zijn Janny en Harm Jan
Oldengarm gestopt met de winkel.

Farmaceutische
Patiënten Zorg:
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kwali tei t

Escura Apotheek biedt u, naast deskundige ondersteuning,
middelen voor een persoonlijk en zorggericht beleid. Door groots chalige landelijke en kleinere tweemaandelijkse FPZ-programma’s,
zelfzorgactiviteiten of het terugkerend klanttevredenheidsonderzoek. Met als doel: kwaliteit van zorg en klantenbinding.
Laat u informeren over wat wij voor u kunnen betekenen. Kijk op
www.escura-apotheek.nl. Of beter: bel ons op 030 - 245 25 81.

Regels van het spel
Een team bestaat uit 6 spelers, verdeeld in 2 secties van 3 spelers die 3-4 chukka’s van 6 minuten
spelen of 8 minuten in Internationale wedstrijden. Een wedstrijd bestaat uit 6-8 chukka’s. De drie
spelers van een sectie spelen de positie nummer 1, aanvaller, nummer 2, middenvelder en
spelverdeler, of nummer 3, verdediger.
De structuur van het team is zo bedacht, dat het voor een speler onmogelijk wordt in zijn eentje te
spelen. Polocrosse is daardoor een echte team sport. Dit maakt de sport sneller en moeilijker,
spelers hebben betere vaardigheden nodig om het spel goed te spelen.

.

Het veld is 55m bij 146.5m groot, en verdeeld in 3 gebieden. De doelgebieden, aan beide uiteinden
van het veld, zijn 30 meter lang. Alleen de nummer 1 van het aanvallende team en de nummer 3 van
het verdedigende team zijn in de doelgebieden toegestaan. De doelpalen staan 1,5 m uit elkaar.
Om het goal heen, zit een halve cirkel van 10 m. Om te kunnen scoren moet de bal vanuit het
doelgebied naar het doel gegooid worden. Maar de aanvallende nr. 1 mag niet scoren vanuit de
halve cirkel (the D).
Spelers kunnen de bal van de grond oppakken, de bal opvangen in het netje en ermee rijden.
Spelers kunnen de bal naar andere spelers overgooien, tot de bal naar de nummer 1 gegooid kan
worden, die zich dan in het scoringsgebied bevinden. Een speler mag de bal niet over de 30-meter-

line heen dragen, deze moet gestuiterd of overgegooid worden. Wanneer de bal in de stick
gedragen wordt, moet de speler de stick aan de stickkant houden. Als een speler rechts is, wordt de
stick met bal rechts van het paard gedragen. Een speler mag de stick (als daar zich de bal in
bevindt) niet over de denkbeeldige lijn (van hoofd tot staart) van het paard heen houden, dit wordt
afgestraft. Een speler mag de bal wel vanaf de andere kant van het paard oppakken of vangen, als
de stick daarna meteen weer naar de goede kant gehaald wordt.
De bal mag van elkaar afgepakt worden, door de bal uit de stick te slaan. Dit mag echter alleen van
onder naar boven.

Van 8 tot en met 17 juli wordt in Rugby, Warwickshire in Engeland, de 3e Wordcup Polocrosse
georganiseerd. De “grote” Polocrosse landen Australië, Engeland, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland,
Verenigde Staten, Ierland, Zimbabwe en Zambia strijden daar om de hoogste eer. De overige
landen strijden in de International Challenge. Dit zijn behalve Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Noorwegen-International.
Het Nederlandse team bestaat uit (captain) Fleur Bartels, Leanne Boekholdt, Nathalie Garben,
Rosaline v.d. Haar, Charlotte v.d. Haar, Mijnderte Heineke, Niels Kemperman, Florien Luitse,
Maarten Luitse en Joline Poulie. Hiervan worden Leanne en Charlotte ter versterking “uitgeleend”
aan het Noorse team.
Het team wordt gecoached door Desmond Phelan uit Ierland en de teammanager is Maaike Nijland.
Meereizend dierenarts is Marieke Smallegange. Het team wordt verder versterkt door de
begeleiders Anke, Bert, Hendrina, Martin, Rita, Bennie en Paula en nog vele anderen.
Op 6 juli vertrekt het team met de supportersschare naar Engeland via de verbinding Calais – Dover.
Er gaan 8 paarden mee en ter plaatse worden aan het team nog 4 Ierse paarden uitgeleend.
De paarden worden aldaar gehuisvest in onze eigen stalen paddocks, mobiele stallen van
3.60x3.60_meter. Deze zijn overigens ook te huur. Een veilige oplossing voor kortdurend verblijf
tijdens wedstrijden en concoursen.
Het team heeft de winterperiode intensief trainend doorgebracht. De komende weken zal echter nog
veel moeten worden gewerkt om de samenwerking in het team te verbeteren. De toernooien op
Nederlandse bodem en in Duitsland geven daar gelegenheid voor.
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Sponsormogelijkheden
Dit programmaboekje is er één van een drieluik. Er komt in juni nog een Polocrosse
Magazine uit en in september een verslag van de Worldcup en tevens programmaboekje
voor het Nederlands Kampioenschap in Exloërveen. Het is mogelijk te adverteren in deze
boekjes voor 100 euro per pagina staand A5.
Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden om ons te steunen. Doneren in onze spaarpot
of op onze bankrekening: 112977790 t.n.v. Polocrosse Vereniging Nederland zou
fantastisch zijn.

Of doe anders mee aan de actie:

“Help Nederland op weg naar de Polocrosse Worldcup in Engeland”
Het Nederlandse team, 5 auto’s met paardentrailers en een aanhangwagen rijden in
kolonne met de supporters van Utrecht naar Calais in Frankrijk. Na een overnachting wordt
de overtocht gemaakt naar Dover in Engeland. En in Engeland vervolgt de weg naar Rugby
in Warwickshire. Dat zijn een heleboel dure brandstof-kilometers met 5 combinaties. In
totaal moeten er door alle combinaties tezamen 2500 kilometers gereden worden.
(en dan moeten we ook nog terug)

Koop een lot!!
Met een lot van 20 euro subsidieert u onze brandstof en maakt kans op de

Hoofdprijs van 150 euro!
Er zijn ook éénvijfde loten van 4 euro te koop.

“Help het Nederlandse Polocrosse Team op weg Engeland”
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