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Een heuse polocrosse-interland tussen Nederland en Duitsland bij manege Wittenberg in Blijham.
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Polo meets Potter in Blijham
Polocrosse is een grote sport in Australië, Ierland en Zambia, maar hier onbekend. We namen een kijkje in Blijham om kennis te maken met de sport.
ANDRÉ VAN DEN ENDE

‘E

en team bestaat uit 6
spelers, verdeeld in 2 secties van 3 spelers die 3-4
chukka’s van 6 minuten
spelen.” Het is de eerste zin van de
spelregeluitleg in het presentatieboekje van Polocrosse Nederland.
Onderaan de bladzijde staat een tekening van het speelveld die er ingewikkelder uitziet dan de gemiddelde
IKEA-handleiding. Overal cirkels, lijnen en pijlen.
Gelukkig zijn Leanne Boekholdt
en Paula Beers in de buurt. Leanne is
sinds een clinic in 2008 op de manege in Schoonloo fanatiek polocrosse-speelster en Paula is de drijvende
kracht achter dit eerste polocrossetoernooi bij manege Wittenburg in
Blijham. Na een korte speluitleg van
de twee blijkt het toch allemaal wel
mee te vallen. In jip-en-janneketaal:
twee teams van drie spelers te paard
nemen het tegen elkaar op. Ze hebben allemaal een stok met een netje

waarmee ze een zachte rubberen bal
tussen twee hoge palen moeten zien
te krijgen. Bijzonderheden: het veld
is groot (anderhalf keer de lengte
van een voetbalveld), er mag maar
één speler scoren (degene met rugnummer 1) en hij/zij moet dat doen
van buiten de D (een op de letter Dlijkend doelgebied, vergelijkbaar
met de cirkel bij handbal).
Als Paula langs de kant nog wat
meer vertelt over de sport, worden
we ruw onderbroken door een
schreeuw van Leanne. ,,Kom op
Nat!’’ We zijn begonnen. En met wat
voor wedstrijd: De Klassieker, Nederland-Duitsland.
Het ‘kom op Nat!’ bleek niet voor
niets. Nathalie en haar paard ‘dribbelen’ als Sjakie en z’n wondersloffen heel handig tussen twee Duitsers en hun paarden door. Een
schijnbeweging naar links met de
stick en de bal gaat rechts naar ‘de 1’,
die helaas mist. In de overige twee
chukka’s (dat zijn gewoon de speelperiodes) blijkt Duitsland sterker.

‘We zijn groeiende
en hebben nu
zo’n 75 leden
in Nederland’
Het wordt 5-1 voor die Mannschaft.
Behalve Duitsland is er ook een
Fins team. ,,Die hebben 1700 kilometer gereden met de paardentrailer’’,
vertelt Paula. ,,Hartstikke leuk dat ze
er zijn. De sport is in Angelsaksische
landen en voormalige Britse kolonies groot, maar op het Europese
vasteland niet. We zijn groeiende en
hebben nu zo’n 75 leden in Nederland. Daarom zijn we zo blij met Gerard en Annemiek Kohlleppel van de
manege hier dat we dit bij hen kunnen organiseren. We hopen er een
jaarlijks toernooi van te maken. Ik
geef hier ook trainingen. Iedereen
kan meedoen. Zo is de sport ook ontstaan: als kennismaking met de

paardensport voor kinderen.’’
Maar ook ouderen kunnen nog
meedoen. Zo speelt de vader van Leanne in Blijham in de beginnerscategorie. Waar bij de Nederland-Duitsland van zojuist het als een malle
heen en weer vliegende balletje nog
wat weg had van Harry Potters
zwerkbal, daar ligt het niveau bij deze wedstrijd lager. Maar het gaat er
niet minder fanatiek aan toe. Pa
Boekholdt krijgt er flink van langs
van z’n dochter langs de lijn. ,,Je was
te laat’’, roept ze richting haar vader
als de tegenpartij scoort. Even later
na een verdedigingsfout van hem,
wendt ze zich tot omstanders: ,,Hij
doet het helemaal verkeerd!’’
Op een campingstoel langs het
veld ziet Jochem, een Nederlandse
jongen die z’n hele leven in Zambia
woonde en nu hier studeert, het allemaal aan. Hij kan vanaf zijn paard
een polocrossebal met zijn hand van
de grond pakken, zo behendig is-ie.
Dat is nog even oefenen voor pa
Boekholdt.

