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Naar de tips

Altijd al willen weten wat dat mannetje op je Ralph Lauren-hemd eigenlijk aan
het doen is? Ga kijken op het grootste polotoernooi van Nederland dat dit
weekend op Polo Club Vreeland wordt georganiseerd.

Nieuwsbrief

Het toer nooi is bedo eld om het gr ote publ iek

Stuur door

ook te laten kennismaken met d e als elitair

Reageer

bekendstaande polosport.

TIPS VAN CHEFKOKS

De beste delica tessen winkels va n N ederland
RESTAURANTTIPS

Chef-kok s geven hun
favo riete restaura ntjes
'o m de ho ek' prijs
Ga naar de tips

ADVERTENTIE

Print

Dynamisch
‘Veel mensen kennen de spelregels niet en
weten ni et precies wat er gebe urt op h et veld,'
aldus Pascal Zantma n, een v an de
initiatiefnemers van eerste editie van de Dutch
Polo Ma sters zoals het toer nooi op Vreeland
officieel heet.
'Polo is een dynamische en tactische sport die
naar on s idee nog te weinig bekendheid heeft
in Nederland. Wij willen de polo sport
aantrekkelijk maken voor een jonger en groter
publiek.'

Spelregels
Polo wordt ge speeld door twee
teams van vier spelers met
paarden . Het is de bedoel ing dat
je met de mallet (soort grote
hockey stick) de bal tussen de
twee pal en van de tegens tander

Ruig

krijgt. He t spel wordt ge speeld in

Volgens med e-organisator M artijn van

spelgedee lten: 4 chukkas van 7,5

Scherpenzeel is de sport is ruiger dan de

minuut. Na elk doelpunt wor dt er

meeste mens en denk en. ‘Het is bijvoorbeeld

gewisseld van speelrichting.

toegestaan om he t paard van de tegens tander
weg te duw en en de stick weg te halen op het
moment dat d e tegens tander wil slaan.'

Players Party
Snap je nog steeds niks van de
spelregels? Zaterdagavond

Op het toerno oi zullen twaal f internationale

tijdens de 'Players Party' in club

teams, 48 spelers en zo’n tweehon derd

Onassis in Amsterdam zijn de

paarden om de Silver en Gold Cup

spelers aanwezig om de

strijden. 'Het is spectaculair om te z ien hoe de

beginselen van de s port uit te

paarden in hoog tempo o ver het veld razen. Er

leggen.

- SNP Reizen, de kunst van het ontdekken
ELSEVIER THEMA CARRIÈRE 8 DECEMBER 2007

In thema Carrière onder
meer: 45 carrièretips,
dertigers: werk, privé of
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Binck-CEO Thierry
Schaap en
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zal veel actie te zien zijn want het i s een
handicap 8 toerno oi. Dat wil zeggen: veel pro’s en ervaren spelers,’ aldus Van
Scherpenzeel die ook teamcaptain van Adrenalina is.
Naast paarden en r ondvliegende aardkluiten is er gelukkig ook genoeg tijd om ee n
beetje te netwe rken naas t het veld met c ocktails, champagne en dj's.
Lees ook ‘Polo moet meer bekendheid krijgen' en Polo: Chukka in de polder
Dutch Polo Masters
22 en 23 s eptember van 13 tot 1 9 uur
Toegan g voor het he le toernooi: 10 euro
www.dutchpolomasters.com
Polo Club Vreeland
Bergseweg 2 8
3633 AK Vreeland
Door Anna Dijkman
Op de hoogte bl ijven van het laatste nieuws over gezondheid, mode, reizen, eten en
auto's? Neem een abonnemen t op de gr atis wekelijkse Lifestyle nieuwsbrief
Neem een (proef)abonnement op Elsevier
Naar de homepage
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Cholesterol verlagen?

non-traditionele catering

Ik verlaagde mijn cholesterol
zonder medicijnen of bijwerkingen.
www.verlaaguwcholesterol.com

Wij maken van elke gelegenheid een
feest!
www.kookrebellen.nl

Welke aandelen nu kopen?

bedrijfsuitjes

Grote winsten.
Kleine risico's
www.smartcapital.be

Veel plezier betaalbaar gezellig
zowel recreatief als teambuilding
www.rooiesok.nl

Lekker eten in Valkenburg

Eten, Drinken, Kortingen

RestaurantAmadeus in Zuid-Limburg
Gezellig eethuis met terras
www.restaurantamadeus.nl

Smaakwereld bevat uitgebreide
artikelen + geeft diverse kortingen
www.smaak.nl
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