Polocrosse Nieuwsbrief

Mei 2016

Beste leden,
Het polocrosse seizoen is weer begonnen!!!
We hebben al een zeer geslaagd openingstoernooi gehad in Otterlo. Er waren een record aantal
spelers! Het is super om te zien dat ondanks het soms wat tegenvallende weer iedereen plezier heeft
in de sport!
Komend weekend gaan er een aantal spelers naar Duitsland om daar in het Nederlands team te
strijden tegen de nationale teams van Duitsland, Frankrijk, Engeland en Noorwegen/Finland. De
verwachtingen zijn hoog gespannen! Hopelijk zullen er mooie spannende wedstrijden gespeeld
worden!

Agenda
Traingsweekend Zelhem
Scheidsrechters cursus
Fun toernooi Bennekom
Toernooi Zuidenveld
Trainingsweekend/Toernooi Tutenburg
Dutch Open Otterlo
Toernooi Wittenburg, Blijham

4-5 juni
19 juni
2 juli
9-10 juli
12-14 aug
27-28 aug
10-11 sept

Komend weekend speelt het Nederlands Team in Duitsland. Graag stellen we de spelers en
hun paarden even voor:
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Vanuit Hilversum zijn we vervolgens met zijn drieën naar Duinkerke
gereden. Vlakbij de boot werd het ineens superdruk. Al snel werd duidelijk waarom,
een enorm lange file vrachtwagens doordat deze allemaal gecheckt werden op
vluchtelingen. Gelukkig konden wij hierlangs en hebben we nog net de boot gehaald.
Op de boot hebben we lekker ontbeten met een eitje met spek. Eenmaal
aangekomen in Engeland, moesten we eerst een stuk rijden voordat we bij het eerste
adres aankwamen gelegen in Cirencester. Natuurlijk ging dit niet zonder een keer
verkeerd te rijden! Toen we vlakbij ons eerste adres waren kwamen we erachter dat
het soms best een uitdaging kan zijn om alleen met een postcode het juiste adres te
vinden. Gelukkig was Haden heel behulpzaam en kwam hij ons tegemoet
rijden. Haden een leuk uitziende polospeler had twee paarden te koop
staan. Één daarvan was Jack een mooi groot paard speciaal gefokt voor de polo.
Charlotte had eigenlijk gelijk al een oogje op hem. Het snelle draaien had hij er al
heel goed inzitten en hij reageerde goed op de hulpen. En dat voor zijn leeftijd, hij is
pas 5! Haden had nog een paard Livin it Large, een leuk dier, maar beiden hadden
we hier geen klik mee. Na het bezoek bij Haden zijn we helemaal doorgereden naar
Roseline van der Haar
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stonden te koop. Charlotte en ik mochten een stukje naar buiten om ze uit te
proberen, heel erg leuk om door Wales heen te rijden met al die typisch
Engelse stenen heggetjes. Toen we terug kwamen mochten we ook
de polocrosse skills nog uit proberen op het grasland achter het huis. Chilla was een
hele werklustige merrie, maar draaide erg op haar achterhand en was lastig te
stoppen, helaas had zij zomereczeem. Roman was een erg leuke ruin, luisterde goed
en het snelle draaien zat er goed in. We ontdekte alleen een verharding in zijn pees
en na later overleg met Marieke leek het niet verstandig met hem door te gaan. Ons
volgende adres was in Warwickshire, daar werden we ontvangen door Alex Scott die
een leuke 12-jarige merrie te koop had staan: Tara. Tara was tijdens het opzadelen
erg druk, maar tijdens het rijden was ze heel relaxed. Je merkte gelijk dat ze
werkwillig is. Ze heeft vroeger geraced, haar racenaam is Tara Whale en
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voordat Alex haar kocht heeft ze ook een polocarrière gehad. Nadat we bij Tara
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een hele nieuwsgierige merrie die je wel even wakker moest schudden voordat ze
aan het werk ging. Een leuk paard, maar helaas een verdikking in de hak wat later
een probleem in het hakgewricht bleek te zijn. Toen was het tijd om terug te gaan
met de boot van Dover naar Calais. Naast dat deze road trip ons twee super leuke
paarden: Tara en Jack hebben opgeleverd, was het ook een hele gezellig en
leerzame reis! Door het uitproberen van de verschillende paarden ga je steeds beter
voelen wat je wel en niet wilt en weet je ook beter waar je op moet letten. Al met al
was het een top weekend!!

Anske Luijtelaar
Anske en Olie, de eerste debutanten van het lijstje! Ze gaan komend komend weekend voor het eerst
in net Nederlandse shirt spelen! Dit zal ongetwijdeld de nodige zenuwen met zich mee brengen maar
deze twee hebben de laatste jaren een enorme groeicurve door gemaakt. We hopen dat ze met veel
plezier en vertrouwen deel gaan nemen aan hun eerste internationale wedstrijde! Veel succes!

Niels Kemperman
Niels en John, een nieuwe combinatie voor het Nederlandse team. Niels heeft een aantal jaren
geleden al een aantal keer mogen spelen in het NL-team. Dit deed hij toen met zijn paard Pampita.
Na haar pensioen heeft hij een aantal jaren niet meer gespeeld, maar speelt sinds dit jaar op Nathalie
haar paard John. Voor John wordt het de eerste keer op een internationale wedstrijd maar samen
zullen ze er alles doen om Nederland de winst te bezorgen!

Mijndert Heineke
Mijndert en River, de onopvallende motor. Dit ijzersterke duo staat niet altijd in de schijnwerpers
maar ze bepalen vaak de wedstrijd! Mijndert met zijn lange armen en goede stick skills en spel inzicht
samen met de wendbaarheid en snelheid van River maken het een top combinatie binnen dit
Nederlandse team. Echt een rots waar het team op kan bouwen!

Leanne Boekholdt
Leanne en Spirit, een dapper en razend snel duo. Deze twee hebben al heel wat meters gemaakt
tijdens verschillende internationale wedstrijden. Menig tegenstander heeft zijn tanden stuk gebeten
op dit wendbare duo. Zij zullen dit weekend een waardevolle aanvulling zijn van het team!

Rianne Schuijren
Rianne en Aivi zijn de tweede debutanten. Rianne is een aantal jaar begonnen met haar haflinger
Marret. Al bleek dat deze jonge dame grootse ambities heeft en de wil heeft om verder te komen
binnen de polocrosse. Daarom heeft ze vorig jaar Aivi aangeschaft, een dapere pony die in het
verleden Polo heeft gespeeld. Dit bleek een gouden zet want samen zijn deze twee een top team. En
daarom dan ook dat ze komend weekend in het Oranje spelen!

Het fluitje

Bal in of uit..?
Of de polocrosse bal binnen of buiten de lijn is, is verschillend per situatie….
Wanneer een speler de bal draagt in zijn netje, bepaald het paard of de bal uit is of niet; als het paard met zijn
hoef op of naast de zijlijn staat, is de bal uit (regel 28). De tegenpartij mag dan een 10m worp nemen vanaf dat
punt.
 Dus wanneer een speler langs de zijlijn rijdt en zijn stick en bal over de zijlijn houdt, maar de hoeven van het
paard blijven binnen de lijnen…. Is de bal dus NIET uit.

Wanneer de bal niet in iemand zijn netje is en op of naast de zijlijn ligt, is deze ook uit. Het team die als laatste
de bal in zijn/haar netje had, krijgt een 10m worp tegen. Deze moet worden genomen op de plek waar de bal op
of naast de zijlijn ging. Maar als de bal via een paard op of naast de zijlijn is gekomen, vindt er een line-up
plaats op de plek waar de bal uit ging en wordt de bal opnieuw ingegooid door de scheidsrechter (regel 31c)

Bal op de 30m lijn.. voor wie is die?

Als de bal op de 30m lijn terecht komt, mag deze alleen opgepakt worden
door alle spelers die in het middenveld zijn (regel 28b). De nummer 1 en 3 die eventueel in de box zijn, mogen
deze bal dus niet oppakken.
Natuurlijk zou polocrosse, polocrosse niet zijn wanneer er weer uitzonderingsregels en bijzonderheden zijn voor
bepaalde situaties. Deze zal ik jullie besparen anders wordt dit onderwerp alsnog een ingewikkeld verhaal.
Check polocrosse regels 28c, 30b (regel 28 t/m 31) maar voor de bijzonderheden ;)
Begrippenlijst:
-

Box = doelgebied
30 m lijn = 30 yard lijn of penalty lijn.
10m gooi = vrije worp of 10 meter worp
Zijlijn = in dit verhaal inclusief de achterlijn.

Ps. Zet in je agenda - 19 juni umpire cursus dag

Wat moet ik meenemen op een polocrosse toernooi?
Het seizoen van 2016 gaat weer van start, maar wat moet je ook al weer allemaal meenemen naar een
toernooi? Hierbij een handige checklist.
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paardenpaspoort
waterbak
voerbak
evt. mestboy
krachtvoer / brokken
evt. elektrolyten
hooi wordt vaak geregeld door toernooi
halster & touw
zadel & singel
evt. reserve beugelriemen
hoofdstel
evt. polocrosse teugels
borsttuig & evt. headcheck
(Polocrosse) zadeldek & 1 extra
Beenbescherming voor alle 4 benen (bandages of 3-in-1 beschermers) & evt. reserve
Springschoenen & reserve springschoenen
Tape om beenbescherming vast te maken
Spons & zweetmes
Borstels & hoevenkrabber
Zweetdeken
Evt. vliegen/horzeldeken
Regendeken  ook al staat je paard zonder deken; een regendeken voor s’nachts niet
overbodig. In de paddock kunnen ze geen beschutting vinden of zich warmlopen. Het
voorkomt stijve spieren.
Witte rijbroek
Cap/ Helm & faceguard
Evt. zweep en/of sporen
Evt. kniepads
Laarzen
Je geluksonderbroek

En verder….
 Evt. tent
 Evt. luchtbed
 Slaapzak & kussen
 Handdoek & toiletspullen
 (Kampeer) bestek, bord en beker
 Geld om deelnamen te betalen
Hier is nog ruimte voor eigen aanvulling
 ……………………………………………………………..
 ……………………………………………………………..
 ……………………………………………………………..

Openings Toernooi Otterlo

Voor vragen/opmerkingen:
redactie@polocrosse.nl
Met dank aan: Fleur Bartels

