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Polo is een van de duurste sporten ter wereld. Een speler verslijt tijdens één
polowedstrijd maar liefst vier paarden. Maa r Polo Club Wassenaar probeert de
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elitesport toegankelijker te maken.
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‘Zelfs vrijgezellenpartijtjes mogen wat mij
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betreft h ier worden gehou den. Mi ts de
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bruidegom z ich gedraa gt, natuur lijk,’ zegt

Lees verder

voorzitter Jim Souren van Polo Club
Wassenaar.
Zijn missie is om pol o bekender te mak en
onder h et grote publiek. ‘Zo popu lair als golf zal
het nooi t worden. Da arvoor is polo niet alleen
te duur, maar o ok te moeilijk. Maar p olo is echt

Polowedstrijd op Polo Club Wassenaar
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niet alleen voor de superrijken.’
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Starterslidmaatschap
Om geïnteresseerden over de streep te tre kken, hee ft de Polo Club Wassenaar ee n
‘starterslidmaatschap’ ingevoerd. Een nieuw lid mag he t eerste jaar een paar d lenen
van de club. Tegen ee n kleine vergoeding van 65 euro per uu r, dat w el natuurlijk.
En na het v olgen van de v erplichte ‘starterscursus’ à 620 euro. D aarbij moet de
nieuweling onder me er op e en stoel gaan staan en l eren om met de mal let, de
stick, de bal te raken en n iet de stoelpoten. Een paar d kopen - voor de mees te
beginnelingen het voornaa mste struikelblok - hoeft pas in het tweed e jaar.
Wie polo gew oon een keer wil proberen, kan ook contact opnemen me t de Polo Club
Wassenaar. Ervaring met p aardrijden is geen v ereiste, maa r wel hand ig.
Wedstrijden
Veel polowedstrijden zijn gratis toegank elijk. Een keer op d e tribune zitten tijdens zo’n
partijtje ‘rugby te paard ’ is een av ontuu r. In de zomermaand en is er bijna elk
weekeinde wel ergens in Ned erland een polowedstrijd. Klik hier voor meer informatie
over de speelkalender.
Kijk hier alvast voor spectaculaire beelden van polowedstrijden!
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