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Sinds kort hebben wij op de Tutenburg met veel plezier kennis mogen maken van een andere
team sport met paarden. Namelijk polocrosse.
Polocrosse is een teamsport en wordt over de hele
wereld gespeeld.
Het is een combinatie van polo en lacrosse. Polocrosse
wordt buiten gespeeld, op een grasveld, op een paard.
Elke ruiter gebruikt een stick gemaakt van riet/bamboe,
waaraan een hoofd met een los netje zit, waar de bal in
gedragen wordt. De bal is gemaakt van sponsachtig
rubber en heeft een doorsnede van 10cm. Het doel is
om de bal tussen twee doelpalen te gooien (scoren).
Iedereen die kan paardrijden kan polocrosse spelen.
Deze sport heeft een hoop elementen waardoor het
ook een hele toffe sport is voor jongens en mannen.

omgaan met de stick en bal, de spelregels, technieken
die je kunt gebruiken, en het spelen van het spel.
De cursus zal in september starten, en bij extreem
slecht weer kan het zijn dat de les wordt
doorgeschoven naar een week later.	
  

Tijdens de workshop voor onze instructeurs en tijdens
onze ponykampen, is al gebleken dat iedereen erg
enthousiast werd van deze team sport.

De kosten van deze cursus zijn € 14,00 per uur de
totale cursus kost dan
€ 112,00 dit is inclusief paard, materiaal, instructie en
gebruik weiland.

	
  

Daarom willen wij iedereen die hierin geïnteresseerd is
een korte cursus polocrosse aanbieden.
Met minimaal 6 deelnemers en maximaal 12
deelnemers gaan we deze cursus geven in een van de
weilanden van de Tutenburg.
De cursus wordt op dinsdag of donderdag avond van
18.00 tot 20.00 gegeven. De cursus bestaat uit 4 lessen
die per keer ongeveer 2 uur duren. Hierin leer je

	
  

Je kunt je opgeven via de mail of inschrijven op het
informatiebord, geef daarbij duidelijk je naam aan en
lesdag/tijd. En je voorkeursdag van trainen dinsdag of
donderdag. Belangrijk is wel dat je paardrijd ervaring
hebt, je moet zelfstandig kunnen stappen draven en
galopperen. En al ervaring hebben met zelfstandig
buiten rijden.
We hopen een heleboel mensen blij te maken met voor
ons een nieuwe takt van paardensport.

