
Polocrosse Toernooi Zuidenveld 
14 & 15 Juli 2018 

 

Adres accommodatie:  www.polocrosse.nl  info@polocrosse.nl 
Ingang terrein tegenover 
Reindersdijk 18 

7751 SJ Dalen    Sluitingsdatum opgave 30 Juni ! 
 

ZUIDENVELD: Zuidenveld is een evenement in Drenthe waarbij veekeuringen, shows en een groot paarden 
Concours worden gehouden. Dit jaar wordt dit voor de eerste keer gecombineerd met 
Polocrosse. Naar verwachting zullen 5000 mensen het Zuidenveld bezoeken. We verwachten dat 
een groot deel van hen bij ons toernooi komt kijken. 

  Vrijdag en Zaterdagavond zijn er feestavonden in de tent op het terrein van Zuidenveld met live 
muziek. 

 
AANKOMST: We hopen dat het iedereen lukt om op vrijdagavond of zaterdagmorgen aan te komen. 
  
START TIJD: Zaterdag om 10.00 uur / Zondag om 10.00 uur – 16.00 uur (tijden onder voorbehoud) 

 

PAARDEN: Neem je eigen paard mee.  
 
PADDOCKS: Wij zorgen voor mobiele paddocks, watervoorziening en ruwvoer voor de paarden. NEEM EEN 

EIGEN WATERBAK MEE! 
 

ACCOMMODATIE: Kamperen met eigen tent. Toilet en douche is aanwezig. 
 

CATERING: Er wordt voor ontbijt en lunch op zaterdag en zondag gezorgd. Ook wordt er voor koffie, thee en 
drinken gezorgd het gehele weekend. Verder is er zaterdagavond een diner.  

 Neem eigen (kampeer)servies mee; bord, bestek, mok. 
 

EHBO, DIERENARTS en  
PAARDEN WELZIJN Er is EHBO, een Dierenarts en Hoefsmid aanwezig op het terrein gedurende het toernooi. Alle 

paarden moeten ingeënt zijn volgens schema. Neem paspoort mee! Paspoorten worden 
gecontroleerd tijdens betaling. 

 

REGELS: Er zal gespeeld worden volgens de internationale polocrosse regels. Deze staan vertaald op de 
polocrosse website (www.polocrosse.nl). We zullen er strikt op na zien dat de regels betreffende 
veiligheid voor paard en ruiter goed worden nageleefd. (geen beenbescherming = geen 
deelname). Iedereen die zich op een paard bevindt moet een cap / helm dragen.  

 

HONDEN:  Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.  
 
TOERNOOI: Op zaterdag en zondag zullen er wedstrijden gespeeld worden op verschillend spelniveau. Team 

indeling ligt aan het aantal deelnemers. Je kunt je voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. We 
proberen hier rekening mee te houden, maar het geeft geen garantie.  

WEDSTRIJD  
COÖRDINATIE:  We hopen dat iedereen zich wil inzetten om te helpen als doelscheidsrechter en 

scoren/timekeepers. Hiervoor zal een schema worden gemaakt.  
 
KOSTEN DEELNAMEN: € 55,- per speler (lid PVN). Dit is voor stalling paard & accommodatie ruiter, ruwvoer en toernooi. 

Ook voor ontbijt, lunch, koffie, thee en drinken beide dagen en het diner zaterdagavond.  
 € 25,- per support. Dit is voor accommodatie, lunch, koffie, thee en drinken beide dagen en diner 

zaterdagavond. A.u.b. betalen bij Leanne en Florien zaterdagmorgen na de briefing. 
 

AANSPRAKELIJKHEID:  Paardrijden is een gevaarlijke sport. Alle deelnemers incl. supporters, nemen deel aan dit 
toernooi op eigen risico. Het bestuur van de PVN, organisatoren, eigenaren van het terrein  
en andere betrokken personen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, 
ongelukken, beschadiging, verwondingen of ziekte van personen, dieren of eigendommen 
op wat voor wijze dan ook veroorzaakt. 


