
 

   



 

  



Welkom! 

Beste Polocrosse vrienden, 

Welkom op de 9e Dutch Open. Het belooft 

weer een mooi spektakel te worden met 

internationale gasten uit Duitsland, 

Frankrijk, Noorwegen en mogelijk zelfs 

Finland. 

Afgelopen jaren hebben zich weer vele 

nieuwe speler aangemeld om deze mooie 

teamsport te paard te kunnen gaan spelen. 

U zult deze spelers deze twee dagen ook in 

actie zien komen. 

Vanaf deze plek wil ik graag familie van der 

Haar bedanken voor het organiseren van dit 

evenement. Ook gaat mijn dank uit naar 

deze mooie groepsaccommodatie 

Peppelenburg. Dankzij de fijne 

samenwerking hebben de spelers en hun 

support een geweldig veld om op te spelen 

en mooie plek om tussen de wedstrijden 

door even tot rust te komen en voor de 

innerlijke mens te kunnen zorgen. De 

sponsoren wil ik ook bedanken voor hun 

gulle (financiële/natura) bijdrage; hierdoor 

kunnen we het voor de spelers, maar ook 

het publiek er weer een onvergetelijk 

evenement maken! 

Wanneer u speluitleg wilt verwijs ik u graag 

verderop in het boekje of vraag gerust een 

van de spelers die buiten het veld staan 

naar wat er precies gebeurd op het veld. Als 

u verder nog meer informatie wilt of een 

volgend activiteit wilt bezoeken kijk dan 

gerust op onze website: www.polocrosse.nl. 

Sticks UP! 

Namens het bestuur, 

Mijndert Heineke 

Voorzitter PVN 

 

  



 
 

Top 10 redenen om te Polocrosse 

Door: Glenn B.V 

10. Leuk om als toeschouwer naar te kijken! 
9.  Ontwikkelt een sterkere band met je paard 
8.  verstevigt de zit en evenwicht van de ruiter 
7.  Verbeterd hand oog coördinatie  

       6.  Paarden leren beter luisteren naar je 
      hulpen 
5.  Het is een TEAM sport  
4.  Internationaal reizen & speelmogelijkheden 
3.  Kameraadschap van Polocrosse gemeenschap 
2.  Paardensport voor IEDEREEN (niet alleen een groep meiden) voor de spelers, paarden en         
toeschouwers 
 

En reden 1 
 

…..Omdat het zo leuk is!!
 

 
  



 

 

Toernooi in Otterlo 

 

Op 16  en 17 augustus zal er weer een European 

Challenge plaats vinden. Hier zal onder anderen 

gespeeld worden door Frankrijk, Duitsland, 

Noorwegen en natuurlijk door Nederland.  Er zullen 

meer dan 60 mensen naar Otterlo komen om te 

spelen maar ook om te supporten.  Hier wordt elk 

jaar een accommodatie afgehuurd. Het is een mooi 

gelegen gebied vlak bij de Veluwe waar genoeg 

ruimte is om te Polocrosse  

Er zal in verschillende divisies gereden worden, 

zowel in de A- divisie als de B en C- divisie. Een 

divisie houdt het niveau in waar op gespeeld 

wordt. De C- divisie staat voor de beginnende 

speler, B- divisie zijn de gevorderde spelers en in de 

A- divisie speelt de top van de deelnemende 

Polocrosse landen. Iedereen die lid is van een 

Polocrosse vereniging  kon zich opgeven om hier 

aan mee te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Zaterdag 16 en 

17 augustus zullen 

de wedstrijden om 

10:00 uur beginnen. Nieuwsgierig geworden? 

Supporters zijn altijd welkom! (Gratis entree.) 

GroepsAccomadatie PeppelenburgApeldoornseweg 

186 

6731SC Otterlo 

http://www.peppelenburg.nl 

 

Routebeschrijving vanaf A12 (Utrecht/Duitsland 

1. Neem vanaf de A12 afslag knooppunt 

Maanderbroek en voeg in op de A30 

richting Barneveld/Ede-Noord 

2. Neem afslag 2 Ede-Noord 

3. Onderaan de afslag links op de 

Rijksweg/N224 

4. Neem na 3,9kmo de afslag links richting 

Apeldoorn (Apeldoornseweg/N304) 

5. Na 7,5km bestemming bereikt. 
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Toernooi in 
Exloerveen  

Op 13 en 14 september zal er bij Maaike en 
Thomas Bakker het laatste toernooi van dit seizoen 
plaats vinden. Op deze gezellige zorgboerderij ‘ op 
Steek’ wordt eens per jaar een toernooi 
georganiseerd waarbij spelers uit het buitenland 
ook altijd meer dan welkom zijn.  
Op dit toernooi zal er ook weer gespeeld worden in 
verschillende divisies . komt alle want het beloven 
weer spannende wedstrijden te worden! 
 
Meer informatie volgt, dit is te volgen op 
www.polocrosse.nl  
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Polocrosse Seizoen 
Nederland 2014 

Om een kleine indruk te geven van het Polocrosse 

seizoen is hiernaast een rooster van 2014 

toegevoegd. Als er goed gekeken wordt naar dit 

rooster is er te zien dat er een aantal trainingen 

plaats vinden. In de winter vinden de trainingen in 

een binnenbak plaats op verschillende plekken in 

Nederland. In de lente/zomer zijn er verschillende 

trainingen buiten op een veld. Ook vinden er 

toernooien plaats in meerdere landen zoals 

Duitsland, Frankrijk  en natuurlijk Nederland.  

Het rooster is elk jaar verschillend, het komt ook 

voor dat er toernooien plaats vinden in 

bijvoorbeeld Engeland afgelopen jaar was dit alleen 

niet het geval.  

 

 

  



 

 

 



 

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 146.5 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, 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 afpakken, 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. 

  



 

 

 

 

 

  



   



Umpire Test 
B Grade 

Een umpire test om het geheugen weer op te 

frissen,good luck! 

 

1. On the field the umpire should communicate 

effectively by verbally answering in what manner? 

a) Short, clear and concise 

b) Over coaching players 

c) Loudly raging against broken rules 

 

2. Which would be regarded as being unsafe? 

a) Tom Thumb bit 

b) Split reins 

c) Only single girth 

d) Western saddle with a horn to hang onto 

e) All of the above 

 

3. If a No 1 attempts a goal and the ball hits the No 3’s 

racket and goes through the goal posts, the umpire  

should: 

a) Give the No 1 a free throw from the back line 

b) Give the No 3 a free throw from the back line 

c) Award the goal 

d) Let the No 3 clear the area 

 

4. At the completion of the game in which an accident 

has occurred, the next course of action needed is: 

a) Fill in an official accident report 

b) Report the accident to the highest ranking umpire at 

the tournament 

c) Counsel the unhappy spectators 

 

5. The term “a sandwiched player” is defined as “when 

one player is sandwiched between two players with  

dangerous contact between the three horses 

concerned”. Who causes the penalty? 

a) The second person to make contact 

b) The two outside players 

c) The last person to contact 

 

 

6. A player may use an elbow to push with? 

a) True 

b)False 

 

7. A player is allowed to swing at an opponent’s stick 

whilst coming from behind? 

a) When that players body is level with the opponents 

horses hip 

b) When that players horses nose is level with the 

opponents horses hip 

c) Whenever that player feels he can hit his opponents 

racket 

d) Whenever the spectators yell, “Stick him”Umpire 

Test B Grade – Test No. 1 

 

8. When a player has been ridden over the sideline in 

mid-field, that player must re-enter: 

a) Within 10m of the spot that they were ridden out 

providing it is still in mid-field 

b) In the area 

c) On the exact spot the player was ridden out 

 

9. If an umpire is to throw the ball in correctly it should 

be: 

a) Thrown in high enough to be able go out the back of 

the No 3’s 

b) Thrown at the No 1’s face if they are too close 

c) Within reach of the players sticks above the players 

heads between the opposing ranks of players 

 

10. No horse shall be required to play more than a 

maximum of how many minutes in one day? 

a) 96 minutes 

b) 54 minutes 

c) 64 minutes 

 

11. In executing a No 1 penalty the ball must be thrown 

at least? 

a) 5 metres 

b) 10 metres 

c) 8 metres 

 

12. What is the maximum time a player can be sidelined 

or sin binned for? 

a) 5 minutes 



b) The whole match if considered necessary by the 

umpire 

c) 3 minutes 

d) 1 minute 

 

13. After blowing the whistle for a foul and stopping the 

game an umpire should? (choose 4 points) 

a) Give a lecture to all players 

b) Tell the players why he stopped the game 

c) Get stuck into the players who committed the foul 

d) Tell the players who committed the foul 

e) Tell the players what the penalty is to be 

f) Indicate the spot from where the penalty is to be 

taken 

 

14. Is it correct that all free throws in centre must travel 

in a forward direction? 

a) Yes 

b) No 

 

15. If a player traveling up field has the ball dislodged by 

an opposing player and the ball goes out of play, the  

umpire should: 

a) Throw the ball in from the sideline 

b) Give a free throw to the opposition 

c) Give the free throw to the ball carrierUmpire Test B 

Grade – Test No. 1 

 

16. If a penalty throw fails to travel 10 metres or is not 

taken from the spot indicated, the umpire will: 

a) Give the ball to the opposing player 

b) Throw the ball in from the nearest sideline in centre 

field 

c) Throw the ball in from the nearest side line to where 

the infringement occurred 

 

17. When an attempt at goal fails and the defence is 

taking the penalty throw, what position (in relation to 

that  

defence player) must the opposing attack be in? 

a) At least 10 metres behind 

b) At least 10 metres away on either side 

c) No closer than horses nose to horse hip 

d) Any of the above 

 

20. When a ball is resting on the penalty line during 

normal play it can be picked up by: 

a) A spectator 

b) The players in centre field 

c) The players in the penalty area 

 

21. If a face guard is dislodged from a helmet during 

play and it is not deemed to be of any danger to players 

or  

horses, what should the umpire do? 

a) Stop the game immediately 

b) Call time off at the next break in play and allow the 

player to replace it 

 

22. Is it legal to hold down the opposition’s racquet in 

the line up? 

a) Yes 

b) No 

 

23. What is the minimum age a goal umpire has to be? 

a) Any age if they can catch the ball 

b) 16 

c) 14 

 

24. What is the signal for crossing the line of play? 

a) Waving your hand in the air 

b) Putting your racquet below your boot 

c) Moving your racquet across in from of your horses 

head. 

 

25. When a 10 yard throw has been taken incorrectly 

from the area to the centre field. The umpire should: 

a) Award the opposition a free throw 

b) Throw into full 6 from the nearest sideline 

c) Throw into the 2 people in the area 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Polocrosse wordt wel Lacrosse te paard  
genoemd en is een van de leukste en spannendste paar
den‐sporten die er zijn, voor zowel paard als ruiter. Het i
s een van de weinige teamsport-en 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 spelersvergrot
en.  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!   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  



Polocrosse:  Flitsend en leuk 
balspel te paard. 

 

Wat is Polocrosse?  

Polocrosse is een teamsport te paard, ontstaan 75 j
aar 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 specia
le 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 sco
ren 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 Angelsaksi-
sche 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 Nederlan
d heeft de Polocrosse Vereniging Nederland ongev
eer 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 zondaga
vond 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 va
n 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 va
n 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 eni
ge 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 ge
vecht 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 ma
nnen en vrouwen in een team).  Ver‐ 
schillende leeftijden spelen met en tegen  
elkaar. Er worden allerlei paarden gebruikt.  
Hoewel op hoger niveau volbloedpaarden,  

eventueel gekruist met Quarterhorses, worden geb
ruikt en in Australië voornamelijk Australian Stockh
orses, is verder alles mogelijk. In Ne‐ 
derland wordt met verschillende soorten paarden e
n 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 vo
or stick en bal zijn en het is erg prettig  
als de paarden wendbaar en een beetje snel zijnElk
e ruiter mag maar met 1 paard op een  
wedstrijd verschijnen. En omdat elk paard welk-
om 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 oppa‐ 
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 le
er 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 beweging-
en 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 bijhet wer
pen 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‐s
tander slaan, maar alléén van onder  
naar boven. Gevaarlijk zwaaien, van boven naar benede
n op de stick van je tegenstander slaan, de tegenstander
 of een paard met je stick slaan, op de bal gaan staan: h
et is allemaal niet toegestaan. De ruiters moeten verplic
ht 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.  Gedurende de winter‐ 
maanden zijn er landelijke indoortrainingen bij Amersfo
ort, 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 m
ee te doen aan de trainingen. Je  kunt je aanmelden via 
info@polocrosse.nl.    
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   Veel gestelde vragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 z
eker 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 20 euro  
per jaar  voor jeugdleden /   studenten en  40  
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.  
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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 officiële 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 officiële website van de IPC (International  
Polocrosse Council)     
 
 www.polo‐x‐treme.com 
 Website over allerlei  aspecten van Polocrosse.        

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Colofon  
 
foto’s © Ans Houben, Paul van de Marel,    
Paula Meijerhof, Florien Luitse en Maarten  
Luitse,  Charlotte van der Haar en anderen  
tekening © Sue Foulds  
tekst © Fleur Bartels, Maarten Luitse, Japke 
Basemoine-hofman Cecilia Forsman en Charlotte 
van der Haar         
 
 www.polocrosse2011.com   
De website van  de Worldcup 2011 in Engeland   
 
www.polocrosse.org.uk   
De officiële website van  de UKPA in  Engeland    
http://polocrossecanada.com   
De officiële website van Canada    
 
 www.polocrosse.org.au   
De officiële website van  Australië 
    
 www.americanpolocrosse.org    
De officiële website van de Verenigde Staten  
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