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Genieten in 
een stijlvolle, 
ongedwongen sfeer

Wij zijn trots dat wij als partner van Royal Polo at The Palace de hospitality 
accommodatie mogen leveren. Met ons paviljoen kan eenvoudig een open en tegelijk 

knusse sfeer worden gecreëerd. Intertent is specialist in het adviseren over en het 
plaatsen van tijdelijke accommodaties. Wij leveren altijd oplossingen op maat. Er is geen 

wereld die Intertent niet kent. Dat werkt twee kanten op. Uw wereld is onze wereld.

Intertent, vaste partner in tijdelijke accommodaties.
Bekijk alle mogelijkheden op Intertent.nl of bel 0251 - 21 66 95
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Al sinds de bouw van het paleis spelen paarden een belangrijk 
rol op Paleis Het Loo. Koning-stadhouder Willem III liet tussen 
1686-1692 in Apeldoorn een imposant ‘buitenpaleis’ neerzetten 
van waaruit hij te paard kon jagen over de uitgestrekte heide en 
bossen van de Veluwe. Ook de Oranjes na hen waren met hun 
paarden regelmatig op Paleis Het Loo te vinden. De stallen waren 
oorspronkelijk gehuisvest in de Westvleugel van het paleis, maar 
tussen 1906 en 1910 werd een omvangrijk Stallencomplex voor 
Koningin Wilhelmina en haar echtgenoot Prins Hendrik gebouwd. 
Beiden waren grote paardenliefhebbers.

De komst van de auto maakte dat paarden vooral werden ingezet 
bij ceremoniële gelegenheden. De jacht te paard maakte plaats 
voor plezierritten in de uitgestrekte bossen rond Apeldoorn. Ook 
de huidige generaties Oranjes zijn grote paardenliefhebbers en uitstekende ruiters.

Paleis Het Loo is al drie keer gastheer geweest van het Wereldkampioenschap vierspannen. In 1976, 
1982 en 1988 vond dit evenement onder grote publieke belangstelling plaats in Apeldoorn. Royal Polo 
at the Palace 2017 is de start van een jaarlijks terugkerend poloweekend dat weer een nieuw facet 
toevoegt aan de rijke paardentraditie van Paleis Het Loo.
Royal Polo at the Palace heeft alles in zich om uit te groeien tot een schitterend en prestigieus 
evenement voor een breed publiek van sport- en paardenliefhebbers met Paleis Het Loo en de stallen 
als toepasselijk decor.

Michel van Maarseveen
Directeur Paleis Het Loo

Voorwoord
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Dit is polo
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Polo is een spectaculaire, snelle balsport te paard, waarbij het de bedoeling is een kleine, 
witgelakte houten of plastic bal of een kleine, oranje rubberen bal met een ‘mallet’ in het 
doel van de tegenstander te slaan. Het is een balspel dat gespeeld wordt door twee teams 
van vier spelers te paard op een al dan niet omheind speelveld, vaak 200 x 300 meter. Ook de 
scheidsrechter op het veld zit op een paard.

Geschiedenis
Het woord polo stamt uit het Indisch en 
betekent bal. De eerste aanwijzing van 
beoefening van dit oude ruiterspel heeft men 
echter gevonden omstreeks 900 voor Christus 
bij de vorstenhuizen van de Meden en de Perze. 
Daar beheersten ook de hofdames het spel 
waarvoor zij door dichters werden geroemd. 
Ook is er een vermelding dat de koning 
van Manipur een polospel organiseerde ter 
gelegenheid van zijn kroning. In het rijk van de 
mongoolse keizer Dzjengis Khan (1162 – 1227) 
en ook bij andere Aziatische ruitervolkeren 
stond het polo als behendigheidsspel in 
hoog aanzien. Via Byzantium kwam polo 
naar India, waar men het aan het hof van de 
Mogolkeizers hartstochtelijk beoefende.

Engelse militairen ontdekten de polosport 
in Noord-India en Pakistan. Het bleek een 
uitstekende manier te zijn om de paarden te 
trainen voor de krijgsdienst. In 1863 werd door 
hen in India de Calcutta Polo Club opgericht. 
Het spel werd pas in Europa bekend, nadat Britse 
officieren het ‘paardenhockey’ in 1869 vanuit 
de koloniën naar Engeland brachten, in 1872 
werd daar de eerste poloclub opgericht. In 1875 
deed polo zijn intrede in Argentinië en in 1876 
in Amerika. Polo was een Olympische sport in 
1900, 1908, 1920, 1924 en 1936.

Momenteel zijn er wereldwijd ongeveer 30.000 
polospelers actief. Polo land bij uitstek is 
natuurlijk Argentinië. Hier vinden we de spelers 
die salarissen van miljoenen dollars kasseren. In 
Europa zijn Engeland en Spanje de landen waar 

het meest gespeeld wordt. Overal waar polo 
wordt beoefend zijn internationale toernooien.

Regels
Beide ploegen bestaan uit vier ruiters 
(een middenvoor, nog twee aanvallers en 
een verdediger). Een normaal speelveld is 
300 yard (ca. 274 m) lang en 200 yd (ca. 183 
m) breed. Het doel bestaat uit twee palen, 
die op ongeveer 7,5 meter van elkaar staan. 
Internationale wedstrijden gaan over acht 
perioden ‘chukka’ genoemd, van ieder 7½ 
minuut speeltijd. Men kan echter bij andere 
wedstrijden ook besluiten slechts vier chukka 
vast te leggen, daar elke speler meestal over vier 
paarden kan beschikken. In de pauze van vijf 
minuten na elke chukka moet men van paard 
wisselen, want elk paard mag niet meer dan 1 
chukka spelen.

Na ieder doelpunt wordt er van speelhelft 
gewisseld . Bij het begin van het spel werpt de 
hoofdscheidsrechter de bal in het midden van 
het veld. Deze arbiter en een tweede bereden 
scheidsrechter zorgen voor de naleving van 
de spelregels. Ook bij paard polo bestaan er 
strafslagen vanaf een merkteken op negen 
meter voor het doel, vrije slagen, en dergelijke. 
Om ongelukken te voorkomen wanneer de 
paarden met hoge snelheid over het gras 
lopen kent het spel een voorrangsregeling. 
Voorrang heeft degene, die in de onmiddellijke 
bewegingslijn van de bal of onder de kleinste 
hoek komt aanrijden. Men mag de weg van de 
bal niet kruisen.

Paard en uitrusting
Iedere speler heeft meerdere paarden nodig. 
De benaming ‘polopaard’ is tegenwoordig 
juister dan de traditionele naam ‘polopony’, 
omdat sinds 1945 de beperkingen in grootte zijn 
vervallen. Het paard moet een korte pas hebben, 
beschikken over uitstekende wendbaarheid, 
voldoende temperament en goed aan het 
spel gewend zijn. Als landen waar goede 
polopaarden gefokt worden gelden Argentinië 
en Engeland.

De benen van de paarden worden beschermd 
door bandages, de staart wordt meestal 
ingebonden, zodat de polostick er niet in 
verstrikt kan raken. De ruiter is uitgerust met 
een polostick van bamboe (mallet) met aan 
het eind een ongeveer twintig centimeter lang 
sigaarvormig dwarshout. De sticks moeten met 
gestrekte arm juist de grond kunnen raken. De 
lengte hangt dus af van de grootte van paard en 
ruiter. 
De polobal is vervaardigd uit bamboe, soms ook 
uit elzen– of wilgenhout, heeft een gewicht van 
circa honderddertig gram en een middellijn 
van ongeveer acht centimeter. De kleding van 
de spelers bestaat uit valhelm, een poloshirt 
met korte mouwen, een rijbroek, een van voren 
verlengde rijlaars, alsmede kniebescherming en 
handschoenen.

Techniek
Polo is gebaseerd op teamwork, het is geen 
spel van individuele acties. Het vereist 
behendigheid, een snel reactievermogen, moed 
en uithoudingsvermogen. Een ontspannen, 
buigzame zit in volledige balans behoren tot de 
belangrijkste voorwaarden. Met de linkerhand 
houdt men rustig de teugel vast (het paard wordt 
bestuurd door middel van gewichtsverplaatsing), 
de rechterhand hanteert de stick. Ook het 
bereden paard (vaak een klein paard) moet snel 

reageren en snel in galop kunnen gaan indien 
noodzakelijk. Tegenstanders worden afgedekt 
en ook van de bal gezet, ‘er af gereden’.

Men slaat vooruit en achteruit met de stick. 
Naast de elementaire voor- en achterwaarts 
gerichte slagen kent men de moeilijke slagen 
naar de zijkant, maar het moeilijkst zijn de 
slagen onder de hals of de staart van het paard 
door. Belangrijk is de gerichte slag, die de bal 
precies in een gewenste richting plaatst. 

Ondanks de hoge lichamelijke eisen is voor het 
uitoefenen van deze sport geen leeftijdsgrens 
gesteld. De beste prestaties levert men 
doorgaans in de leeftijdsgroep tussen 35 en 45 
jaar. Als trainingsmiddel voor de slagzekerheid 
dient een beweegbaar houten paard, geplaatst 
tussen vier schuine wanden van jute of hout, 
waarvan de bal naar het oefenpaard terugrolt.

Polo in Nederland
De eerste polowedstrijd in Nederland werd in de 
jaren zeventig gespeeld in Deurne. Sedert 1988 
werd een aantal jaren in Lage Vuursche een 
toernooi georganiseerd. In 1993 werd Polo Club 
Wassenaar opgericht. Met ruim dertig leden 
is deze polo club in Wassenaar momenteel 
de grootste polo club van Nederland. Daarna 
volgen Polo Club Vreeland nabij Hilversum, Polo 
Club Deuverden nabij Putten, de jongste club is 
een nieuwe polo club in Waalre bij Eindhoven. 

Er worden ‘s zomers bovendien wedstrijden 
gespeeld in Domburg. Nederland kent 
momenteel ongeveer zeventig polospelers 
waarvan een kwart vrouwelijk is. 

Het Nederlandse nationale polo team won 
zilver bij het Europees kampioenschap 
2002 in Rome en brons bij het Europees 
kampioenschap 2005 in Nederland.
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een introductieDe polospelers:

Hector Monserrat Robert WatsonJos Houben Willem en Melanie ImminkMartijn van Scherpenzeel Armand van Eeken en Brenda de Boer

Jos Houben (56) en Hector 
Monserrat (52) spelen al bijna 
30 jaar samen polo en zijn 
daarmee het langste partnership 
in polo Nederland. Deze twee 
heren hebben dus veel ervaring 
samen en zij proberen daarmee 
de tand des tijds te weerstaan. 
Dat wordt met de jaren niet 
eenvoudiger maar ze worden 
wel steeds gewiekster in hun 
spel: samen spelen zij het liefst 
in de verdediging. Zij hebben alle 
nationale en vele internationale 
toernooien samen -aangevuld 
met een aanvallend duo- 
gewonnen. 
 
Hector is de sterspeler met 
handicap 3 en is de spel-
verdeler, Jos is met handicap 
0 de verdediger en de spreek-
woordelijke achterdeur. Zijn taak 
is vaak om verzoek van Hector 
(die dan “hombre” schreeuwt) 
om de tegenstander in een 
“ride-off” met enig geweld enige 
meters opzij te zetten, of om een 
backhand te spelen de gewenste 
richting (“izquierda” of “cola” 
betekent links en “derecha” 
rot “open” rechts). Jos is de 
“bulldozer” die het pad effent 
voor Hector; overigens is Hector 
ook fysiek sterk en nergens bang 
voor. Beiden zijn gevreesd voor 

hun harde en (maar volgens 
henzelf) faire spel. Als een 
tegenstander een tik uitdeelt aan 
de een, krijgt hij er echt een of 
twee van de ander! Hun beider 
stemgeluid zal waarschijnlijk 
boven alles uitkomen. Bovenal 
zijn het boezemvrienden die 
plezier willen maken en een 
enorme hekel hebben aan 
verliezen.
 
In dit mooie toernooi spelen 
ze samen met Martijn van 
Scherpenzeel (handicap 1): een 
jongere en fysiek kleinere maar 
enorm behendige en listige 
aanvaller met een enorm goed 
balgevoel. Jos en Hector zullen 
hem met enorme knallen tegen 
de bal proberen te bedienen 
zodat hij er vandoor kan om te 
scoren. Een nadeel is dat zij alle 
drie op geleende paarden spelen 
die ze nog niet eerder hebben 
bereden.
 
Jos Houben is naast polo 
vooral eventing- en jachtruiter. 
Hij rijdt al 20 jaar nationale 
en internationale eventing 
wedstrijden en ’s winters 
fungeert hij als Joint Master bij 
de Koninklijke Nederlandsche 
Jacht Vereeniging. Het is een 
volbloed paardenman die beter 

rijdt dan loopt als gevolg van vele 
breuken en blessures. 

Martijn van Scherpenzeel 
inmiddels bijna 15 jaar ‘hooked’ 
aan polo; 
‘Polo is voor mij de ideale 
combinatie van strategie, 
teamsport en interactie met je 
paarden. Het is super fysiek, 
een soort ijshockey te paard en 
tegelijk ook heel fair en open. 
Omdat de polo wereld erg 
klein is, kan je teamgenoot van 
vandaag, je tegenstander van 
volgende maand zijn. Je komt 
elkaar altijd weer tegen, ook 
internationaal. Je zult dus altijd 
open en fair spelen. Vandaar ook 
dat polo een ‘gentlemen sport’ 
wordt genoemd. En omdat het 
polo wereldje zo klein is, spreken 
spelers elkaar veel en nodigen ze 
elkaar regelmatig uit ergens te 
spelen. Soms op een toernooi als 
deze, maar meestal op een veld 
achter af, in de regen, zonder 
poeha, hoedjes en hoge hakken. 
Dat laatste is dan wel weer erg 
jammer. Winston Churchill zei; 
‘polo is your passport to the 
world’. Mooie uitspraak; want wie 
had ooit gedacht dat we de tuin 
van het koningshuis mochten 
komen omploegen…;-) ‘

Het BMW team bestaat uit een 
Nieuw Zeelandse professional en 
twee gedeelde posities van broer 
en zus Willem en Melanie, en een 
stel Armand en Brenda. Omdat 
de wedstrijden verdeeld zijn in 
4 spelgedeelten, chukka’s, is het 
ook mogelijk om de wedstrijd 
te delen met 2 personen, en dat 
is toegestaan zolang het niveau 
van de spelers gelijk is.

De beste speler van het toernooi 
en hoogst geklasseerde speler 
aanwezig in Nederland is Robert 
Watson. Hij is de manager van 
Polo Club Vreeland, 45 jaar 
oud en handicap 5. Dat is op 
wereldniveau een zeer hoog 
niveau en dit maakt hem een 
echte polo professional. Robert 
speelt al sinds hij 14 is en is 
begonnen met zijn broers en 
ooms in Nieuw-Zeeland. Hij 
leeft van het spelen van polo, 
geven van lessen en runnen van 
Nederlands grootste poloclub. 
Robert is beroemd om zijn 
onverstaanbare Kiwi-Engels, 
maar op het veld is hij een hele 
goede spelverdeler en coach die 
zijn team optimaal weet in te 

zetten. Een speler van dit niveau 
valt op het veld juist op door de 
rust waarin hij precies op het 
goede moment op de goede plek 
is.

De andere twee posities in 
het team worden gedeeld. De 
aanvallende positie door de 
onafscheidelijke broer en zus 
Immink. Mélanie Immink is 
30 jaar oud en speelt al 6 jaar 
polo, maar ze rijdt al wel paard 
sinds haar 5e jaar. Melanie 
heeft polo ontdekt tijdens haar 
studietijd in Engeland en ze is 
een snelle speelster die graag 
goaltjes maakt. Ze speelt liever 
samen met haar broer Willem 
in een team dan tegen hem. 
Willem is 29 en is een jaar later 
begonnen met polo, maar 
bijzonder enthousiast en Willem 
kan enorme afstanden slaan. 
Deze broer en zus hebben hun 
paarden thuis en besteden dus 
heel veel tijd met hun geliefde 
polo ponies. Gelukkig hebben 
ze ieder een andere favoriet, 
dus het delen van de paarden 
gaat erg soepel. Willem en 
Melanie hebben beide handicap 

-1 en hebben dit jaar zo veel 
gewonnen dat ze wellicht 
spoedig een handicap zullen 
stijgen..

De derde positie in het team 
wordt ingevuld door de ervaren 
spelers Brenda (46) en Armand 
(58). Brenda en Armand hebben 
allebei handicap 0. Brenda speelt 
al 20 jaar en heeft haar hele 
leven paardgereden. Armand 
speelt sinds 15 jaar en beiden zijn 
vrijwel full-time met polo bezig. 
Met het trainen van de paarden, 
lesgeven en organiseren van 
clinics en toernooien bij Polo 
Club Midden-Nederland. 
Armand zijn favoriete activiteit is 
stick-and-ball (lekker rustig alle 
slagen oefenen op het veld) maar 
hij wordt in de wedstrijden toch 
aardig fanatiek. Brenda claimt 
dat de paarden haar kinderen 
zijn, maar polo is toch echt haar 
passie en al helemaal als het in 
combinatie is met reizen. De 
eerstvolgende reis is naar Iran 
om te proberen of de hoofddoek 
ook onder de helm past. 
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Polo wordt nu ruim 30 jaar gespeeld in Nederland en er zijn momenteel 4 clubs actief. Het 
wedstrijd seizoen loopt van mei t/m september, maar de training start al in het voorjaar. Op Polo 
Club Vreeland wordt in de winter ook arena polo gespeeld en Polo Club Midden-Nederland geeft het 
hele jaar door lessen. Op alle clubs zijn er mogelijkheden voor clinics, evenementen en demo’s voor 
studenten en bedrijven. Nederland heeft nu rond de 60 spelers en die spelen in de zomer vrijwel 
ieder weekend toernooien. Naast de vaste clubs zijn er ook vaak toernooien op diverse andere 
locaties zoals dit weekend hier op ’t Loo. Er is een gezamenlijke wedstrijdkalender die ieder jaar 
gepubliceerd wordt op www.polo.nl.

Polo Club Vreeland Polo Club Midden-Nederland
vlakbij Amsterdam met velden in Groenekan en Putten
www.poloclubvreeland.nl www.poloclubmiddennederland.nl

Polo Club Wassenaar Waalre Polo Club
op Renbaan Duindigt bij Den Haag in Brabant
www.poloclubwassenaar.nl www.polobrabant.nl

Poloclubs in nederland

In Nederland spelen we wedstrijden met  
4 spel  perioden, in andere landen soms 6 tot 
aan 8 op topniveau. Die delen worden chukka´s 
genoemd, elk 7 minuten lang. De paarden 
worden bij iedere chukka gewisseld. In polo 
wordt van “pony´s” gesproken omdat er in de 
historie met hele kleine paardjes gespeeld werd.

Een team bestaat uit 4 spelers. De nr. 1 is de 
aanvaller en maakt de goals, daarbij ondersteund 
door de nr. 2. De nr. 3 is de spelverdeler. De 
nr. 4 is de verdediger. Ideaal gezien rijden de 
4 teamgenoten in een lijn achterelkaar om 
opeenvolgend de bal mee te nemen wanneer 
deze gemist wordt.

De belangrijkste spelregel is bedoeld om 
botsingen te voorkomen. Elke keer als de bal 
geslagen wordt, ontstaat er een denkbeeldige 
lijn. Die lijn is als een snelweg, met strenge 
regels over wie mag invoegen. Als een speler 
zich begeeft op deze lijn heeft hij voorrang 
op spelers die uit andere hoeken komen. En 
dat is niet noodzakelijk de speler die de bal 
geslagen heeft. Als een scheidsrechter het spel 
stil legt, is het meestal om overtreding van 
deze voorrangsregel. In heel ingewikkelde 
situaties wordt er soms razendsnel heen en 
weer geslagen, dus de beoordeling door de 
scheidsrechter is enorm complex. Alle regels 
zijn gericht op veiligheid van mens en dier.

Een overtreding heet een “foul” en kan bestraft 
worden met een vrije slag. De scheidsrechter 
rijdt te paard mee om alles goed te kunnen 
volgen. Er is geen doelverdediger. Er is geen 
buitenspel. De bal kan wel uit gaan en wordt dan 
ingegooid door een scheidsrechter.

Voor de spelers is een helm verplicht. Ze dragen 
kniebescherming, en sommigen ook een 
gezichtsmasker. De paarden hebben  hoef- en 
beenbescherming. Toeschouwers zijn niet 
verplicht bescherming te dragen, maar het is 
wel verstandig het spel goed te volgen. De bal is 
gemaakt van zeer hard plastic en kan hoog en 
ver worden geslagen.

Het slaghout heet “mallet” en moet in de 
rechterhand gehouden worden. Er mag wel 
aan alle kanten van het paard geslagen worden. 
Ook mag de mallet gebruikt worden om de 
tegenstander het slaan onmogelijk te maken. 

De hoogte van het paard bepaalt de lengte van 
de mallet. Doorgaans van 51 tot 53 inch, dus 
anderhalve meter lang en rond de 500 gram. De 
bal heeft een diameter van 9 centimeter.
Spelers mogen verder proberen elkaar weg 
te drukken, door te duwen met pony en 
bovenlichaam (afrijden). Elleboogstoten zijn 
verboden. Het is niet toegestaan de tegenstander 
met twee team genoten weg te duwen, dat 
noemen we een sandwich.

Na elke doelpunt wordt er van kant gewisseld 
(dit leidt vaak tot verwarring bij toeschouwers, 
en soms ook wel bij spelers.)

Elke speler heeft een “handicap”, uitgedrukt in 
“goals”, van –2 tot 10. De beste spelers zijn “10 
goalers”. Het verschil in totaal aantal “goals” van 
beide teams wordt via een ingewikkelde formule 
verrekend waardoor een van de teams een 
voorsprong krijgt in hele of halve doelpunten. 

De doelpalen staan 7 meter uit elkaar en vallen 
om als er tegen aan gereden wordt. Als de 
bal de lijn tussen de twee doelpalen passeert, 
onafhankelijk op welke hoogte, is er een 
goal gemaakt. Er is geen keeper. En voor de 
verwarring: na ieder gemaakt goal wordt er van 
speelhelft gewisseld

De handicaps van de spelers worden vastgesteld 
door een commissie. Dat niveau is niet 
gebaseerd op het maken van doelpunten, maar 
een combinatie van slagtechniek, paardrijden 
en vooral teamspel.
Het is vleiend om hoog gewaardeerd te zijn, 
maar om wedstrijden te winnen kan een speler 
beter een wat te lage handicap hebben.

Polo wordt gemengd gespeeld, teams kunnen 
elke samenstelling van mannen en vrouwen 
hebben. De leeftijden variëren van een jaar 
of 15 tot rond de 60. Er wordt slechts zelden 
op hengsten gespeeld, die hebben een te 
afwijkende agenda en merries zijn feller met 
afrijden.
Een poloveld is normaal 200 bij 300 meter 
en hier iets kleiner waardoor het spel goed te 
volgen is voor het publiek.

Paardenvoeten maken een ravage van het veld. 
Het publiek wordt derhalve gevraagd tussendoor 
de pollen weer in de grasmat te trappen.

Polo voor beginners
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Het succes van een polospeler is in grote mate 
afhankelijk van de kwaliteit van zijn paarden. Het 
paard vertegenwoordigt bij polo daadwerkelijk 
de snelle benen van de mens. Afgezien van raak 
slaan, wil een polospeler eerder bij de bal zijn dan 
de tegenstander door onmiddellijk te draaien, 
stoppen en te versnellen op het juiste moment 
en dat vergt een speciaal getraind paard. Er 
bestaat geen vaste stokmaat voor polopaarden. 
Alhoewel ze vaak een stokmaat hebben van 
1.50 tot 1.60 meter, worden ze vaak polopony’s 
genoemd. Omdat polo door een kleine groep 
mensen beoefend wordt is het kopen van een 
polopaard een opgave op zich.

Van oorsprong waren polopony’s een mix 
van Argentijns Criollo-bloed met het snellere 
volbloed en het gehalte volbloeden stijgt. De 
gemiddelde polopony is nog Argentijns, maar 
ook volbloedjes uit Groot-Brittannië en Nieuw-
Zeeland bewijzen hun diensten. De Argentijnse 
topspelers die op zoek zijn naar pure snelheid 
halen hun paarden zelfs van de Europese 
renbanen. Als een paard niet voldoende presteert 
op de renbaan, maar een stabiel karakter heeft, 
zou het een succesvolle carrière als polopony 
tegemoet kunnen gaan. Over het algemeen 
zijn de pony’s vrij kort gebouwd, met een 
slanke hals en sterk ontwikkelde achterhand. 
De belangrijkste eigenschappen van een 
polopaard zijn snelheid, uithoudingsvermogen 
en wendbaarheid. Goed voorbereide paarden 
volgen de bal uit zichzelf. 
Ze denken als het ware mee met de speler. In 
het spel mogen twee spelers tegen elkaar aan 
rijden om elkaar van de lijn van de bal af te 
duwen zodat de ander niet kan slaan. Een goede 
pony gaat in volle vaart enthousiast tegen de 

tegenstander aan hangen en het zijn vooral de 
merries die hier voldoende lef voor hebben. 

String
Een polowedstrijd is verdeeld in spelgedeelten 
die chukka’s heten. Een chukka duurt 7 minuten, 
waarvan de laatste 30 seconden zuivere speeltijd 
zijn. Spelers wisselen tussen de chukka’s van 
pony om weer met een frisse pony op het veld 
te verschijnen. Het aantal gespeelde chukka’s 
varieert van 4 tot 8, afhankelijk van het land en 
het niveau van de wedstrijd. Op basis van dit 
niveau en de intensiteit van het gebruik van de 
paarden bepaalt een polospeler het benodigd 
aantal paarden. Beginnende spelers starten wel 
met twee paarden door de paarden te dubbelen. 
Er zijn ook spelers die hun paarden delen en 
om de beurt spelen. Een fanatieke speler heeft 
minimaal vier en vaak veel meer paarden om 
de paarden afwisselend rust te kunnen geven 
en in diverse wedstrijden verschillende soorten 
paarden te gebruiken. In de samenstelling van 
de ‘string’ proberen de meeste spelers paarden 
te zoeken die op elkaar lijken qua bouw en 
hoogte om de overgang tussen de chukka’s  zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. De keuze 
van een paard is afhankelijk van voorkeur en 
eigen lichaamsbouw en kan het beste spelend 
bepaald worden. Een paard kan lekker rijden en 
heel prettig zijn bij stick-and-ball, maar niet te 
stoppen zijn in het spel.

Favorieten
Binnen de string heeft iedere speler wel een 
favoriet, die ook weer kan wisselen naar gelang 
de prestaties van de paarden wisselen in het 
seizoen. De binding met een polopaard is te 
vergelijken met de wijze waarop professionele 

ruiters in de reguliere paardensport met hun 
paarden omgaan. Het paard is een middel bij 
polo, een manier om je te verplaatsen over 
het veld. De training gebeurt grotendeels door 
ervaren grooms die werken aan de conditie 
en de scholing waarbij stoppen en draaien 
geoefend worden. Bij het zoeken naar een nieuw 
paard is het verleidelijk om een kopie te zoeken 
van het favoriete paard, maar dit blijkt praktisch 
onmogelijk, het blijven toch dieren met heel 
eigen karakters en kenmerken. Alleen de echte 
top polopony is universeel. Medium formaat, 
ervaren, zacht in de mond, enthousiast, maar 
niet te heet, snel, wendbaar en gevoelig voor 
spelsituaties. Deze perfecte paarden zijn heel 
schaars zullen van jongs af aan opvallen en bij 
de professionals terechtkomen die ze uitbrengen 
in de grote wedstrijden. Daar vallen ze op bij 
de meest fanatieke amateur spelers die grote 
bedragen bieden om deze kampioenen in hun 
bezit te krijgen. Andere paarden hebben wel hun 
eigen kleine eigenaardigheden die voor een 
amateur niet onoverkomelijk zijn.

Training
Polopony’s zijn erg relaxed in de omgang, ze zijn 
gewend om in groepen verzorgd en getraind te 
worden. Wat dat betreft is polo is een natuurlijke 
manier om met paarden om te gaan, ze zijn 
altijd met dezelfde groep en zelfs op het veld 
kunnen ze met hun soortgenoten rondrennen. 
De traditionele training in Argentinië om dit te 
bereiken was erg hard en weinig acceptabel voor 
de Europeanen. De training in Zuid-Amerika is 
gebaseerd op de methoden van de gaucho’s om 
de wil van het paard daadwerkelijk te breken. In 
Europa vinden we dat niet acceptabel en door 
de historische inmenging van de Engelsen 

in de polo zijn de methoden diervriendelijker 
geworden. Tegenwoordig is de wijze van 
omgang meer te vergelijken met de manier 
waarop Western gereden wordt. Stoppen gebeurt 
op het bit, maar er wordt met losse teugel 
en hoge hand gereden en sturen en draaien 
gebeuren op basis van de principes van neck-
raining. De training start met het wennen aan de 
rondzwaaiende stick, gevolgd door het stoppen, 
draaien en accelereren. Daarna moet het paard 
ervaringsuren draaien in de wedstrijden en 
daar bewijzen wat het waard is in het spel. Een 
pony is pas met 7 jaar echt klaar voor serieuze 
wedstrijden.

Eigenschappen
Algemeen gezien letten polospelers op dezelfde 
kenmerken voor gezondheid als bij andere 
paarden. Bouw, benen en longen moeten goed 
zijn. De training is intensief en in het spel wordt 
een piekprestatie gevraagd met veel en snel 
stoppen, draaien en accelereren. Doordat het 
spel de gevraagde belasting stuurt kan er geen 
rekening gehouden worden met gebreken. 
Een paard moet dus op en top in orde zijn. Een 
polopaard uit het buitenland wordt meestal in 
het voorjaar naar Nederland vervoerd om de 
overgang zo makkelijk mogelijk te maken. Bij 
een reis vanaf het zuidelijk halfrond duurt de 
jetlack vaak een paar weken en pas na een jaar 
is het paard echt volledig geacclimatiseerd. De 
biologische klok moet zich natuurlijk aanpassen 
aan het tegengestelde winter- en zomerritme. De 
laatste jaren is het in de polo steeds populairder 
om te werken met embryo’s, draagmoeders en 
zelfs clonen, vooral op hoog niveau. Zo hoeft de 
merrie niet uit het wedstrijdseizoen gehaald te 
worden om nageslacht te kunnen produceren.

Polopony’s
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Heb je de smaak te pakken en wil je nog eens 
komen kijken bij een polowedstrijd ?
Dit zijn de opties in de komende maand:

Polo & Country Fair
2-3 september 
Putten op de Veluwe
Bij de Polo & Country Fair is er naast de 
polowedstrijden op de zaterdag ook een Country 
Fair met allerlei kraampjes en activiteiten. Dit is 
echt een familie-evenement met gratis toegang. 
Er zijn roofvogels, pony-ritjes en uitleg over de 
sport door een Nederlandse commentator.
Kijk voor informatie op: www.polo-country-fair.
nl

Speedbooks Frisian Polo Trophy
16-17 september
Rijs in Friesland
Het evenement op het Landgoed Rijs in 
Gaasterland is een waar publieksevenement 
met polo en allerlei andere paardenshows 
met natuurlijk ook Friese paarden. Er zijn VIP-
arrangementen en publieksentree kost 10 Euro. 

De eerste editie vorig jaar werd bezocht door 
duizenden mensen en ook dit jaar wordt er weer 
groot publiek verwacht.
Kijk voor informatie op: www.polorijs.nl

Museumplein Polo Amsterdam
30 september – 2 oktober
Museumplein in Amsterdam
Voor de 2e keer zullen de paarden en hun spelers 
optreden in het centrum van Amsterdam. Hier 
wordt gespeeld in een speciaal aangelegde 
zand arena waar het publiek alles van heel 
dichtbij kan aanschouwen. Naast de polo 
zijn er demonstraties van toppers uit andere 
paardensportdisciplines.
Kijk voor informatie op:  
www.museumpleinpoloamsterdam.com

Het poloseizoen loopt van mei t/m september.
Vanaf oktober gaan de polopaarden op 
welverdiende rust, en vanaf mei 2018 vind je alle 
toernooien voor volgend jaar weer op:  
www.POLO.nl

De smaak te pakken?
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Meer dan 300 jaar woonden en werkten Oranjes op Paleis Het Loo. Wat begon als een jacht
verblijf voor een stadhouder groeide uit tot een paleis voor een koning. Er werd verbouwd, 
gemoderniseerd, kunst verzameld en een tuin ontworpen. De Oranjes ontvingen er hun gasten, 
voor vertier en zaken. De tuinen werden gebruikt om in te flaneren en te genieten van exotische 
bloemen en planten. Binnen vonden koninklijke diners plaats, geserveerd op prachtige 
serviezen. Een rijk en royaal verleden dat terug te zien is op Paleis Het Loo.

 De tuinen van Paleis Het Loo veranderden nogal 
eens van vorm. Tijdens de Franse Revolutie 
woonde Lodewijk Napoleon een korte tijd op Het 
Loo en door zijn watervrees liet hij alle fonteinen 
en waterpartijen dichtgooien. Later zijn de 
tuinen weer teruggebracht naar het ontwerp 
van William & Mary, de grondleggers en eerste 
bewoners van Paleis Het Loo. Een symmetrische 
tuin met veel parterres, indrukwekkende 
fonteinen en historische beplanting. De berceau, 
een door haagbeuk overdekte loofgang, biedt 
een schilderachtige entourage voor een 
verkoelende zomerwandeling. Historische maar 
ook eigentijdse bloemen geven elk seizoen sfeer 
aan de paleistuinen. 

De tuinen van Paleis Het Loo mogen zich 
rekenen tot een van de mooiste van Europa!

Gedurende het jaar zijn er meerdere 
tentoonstellingen te zien op Paleis Het Loo. 
Ook worden er regelmatig leuke evenementen 
georganiseerd. Plan uw bezoek aan de hand van 
de praktische agenda op paleishetloo.nl.
      
Rondleidingen en audiotour
Het paleis en de tuinen kunnen op eigen 
gelegenheid worden bezocht. Wilt u echter 
leuke achtergrondverhalen en interessante 
weetjes horen, dan is een rondleiding door een 
ervaren gids of de audiotour een aanrader. De 
rondleiding in het Nederlands en de audiotour 
(Nederlands, Engels, Duits & Frans) zijn op de 
dag zelf te regelen, reserveren is niet mogelijk. 
Een rondleiding in het Engels, Duits of Frans 
dient vooraf gereserveerd te worden. Niet 
mogelijk voor rolstoelgebruikers. De audiotour is 
wel geschikt voor rolstoelgebruikers.

De prijs voor een rondleiding of een audiotour is  
€ 3,00 p.p. exclusief entree. Voor een gereser
veerde rondleiding geldt een minimumtarief 
van € 25,00. U kunt op de website meer lezen 
over de diverse rondleidingen en de audiotour.

Koninklijke high tea 
In de Koningin Wilhelminazaal wordt een 
vorstelijke high tea geserveerd. Er is ook een 
aangepaste high tea speciaal voor kinderen! 
Ontdek op paleishetloo.nl welke hartige en 
zoetige lekkernijen u allemaal kunt proeven en 
reserveer direct een tafeltje. 

Picknickmand 
Wat is er fijner dan met mooi weer picknicken 
in de tuinen van Paleis Het Loo? We vullen de 
picknickmand voor u met hartige en zoete 
lekkernijen en er is ook een variant voor 
kinderen. Reserveer op paleishetloo.nl en kom 
picknicken op een wel heel unieke locatie!

Dagje uit met kinderen
Ook voor kinderen is Paleis Het Loo een 
heerlijke bestemming voor een dagje uit. 
Met een spannende audiotour en diverse 
speurtochten vermaken ze zich kostelijk in 
deze historische omgeving. Om ze alvast in de 
stemming te laten komen, kunt u van de website 
leuke kleurplaten downloaden!

Speuren met koninklijke honden
De paleishonden Cricket, Antoinette en Hector 
nemen kinderen mee door het paleis, de Stallen 
en de tuinen. De speurtochten zijn gratis 
verkrijgbaar bij de kassa en bij de garderobe in 
het paleis.

Paleis Het Loo
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De geschiedenis van  
de Rijdende Artillerie
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De komst van de Gele Rijders naar ons Royal - polo evenement werd mede 
mogelijk gemaakt door de heer Paul Veenhuizen. Het Korps Rijdende Artillerie, in 
de volksmond vaak beter bekend als de ‘Gele Rijders’, heeft sinds haar oprichting in 
1793 altijd een opvallende plaats ingenomen binnen de Nederlandse krijgsmacht. 
Hieronder volgt een beknopte weergave van de geschiedenis van dit bijzondere 
artillerieonderdeel met haar rijke historie en traditie.

In het midden van de 18e eeuw was de artillerie, 
vergeleken met de voorafgaande periodes, 
weliswaar een stuk mobieler geworden maar 
desondanks in het algemeen zeer zwaar, 
moeilijk verplaatsbaar, beperkt bereden 
en niet zo zeer gericht op het deelnemen 
aan beweeglijke veldslagen als wel op het 
belegeren van vestingen. Er ontstond echter 
steeds meer behoefte aan snel verplaatsbare 
artillerie die in staat was de cavalerie in al haar 
manoeuvres te volgen. Het was dan ook een 
voor de hand liggende ontwikkeling dat diverse 
legers in die tijd besloten al wat aan lichtere 
vuurmonden beschikbaar was (hoofdzakelijk 
3- en 6-ponders) af te splitsen van de overige 
artillerie, deze te voorzien van lichtere affuiten 
en onder te brengen in aparte eenheden 
met volledig bereden personeel. Landen als 
Oostenrijk, Frankrijk en Denemarken gingen 
de Republiek der Verenigde Nederlanden 
voor in deze ontwikkeling. Het was echter de 

Pruisische Rijdende Artillerie die inspireerde 
tot de oprichting van een dergelijke artillerie 
in de Republiek der Verenigde Nederlanden. 
Stadhouder Prins Willem V had namelijk via 
zijn (familie)banden met het Pruisische rijk 
een dusdanig beeld van de Pruisische Rijdende 
Artillerie gekregen, dat hij het zeer zinvol achtte 
een dergelijke eenheid binnen de vaderlandse 
strijdmacht in te voeren en hiertoe een voorstel 
deed bij de Raad van State. Naast de behoefte om 
de cavalerie te kunnen volgen, was een ander 
argument voor de invoering van een dergelijke 
artillerie, de verdediging van de lange kuststrook 
van de Republiek.

Officieel geldt 21 Februari 1793 als de 
oprichtingsdatum van de Nederlandse 
Rijdende Artillerie. Op die dag keurden de 
Staten Generaal het voorstel van de Raad 
van State goed om twee brigades rijdende 
artillerie op te richten, ieder bestaande uit twee 

volledig bereden compagnieën met in totaal 
32 lichte vuurmonden. Tijd voor een rustige 
vorming van het nieuwe onderdeel was er 
echter nauwelijks, want de Fransen waren op 
oorlogspad en bedreigden de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. Inderhaast werden 
een detachement Rijdende Artillerie gevormd 
om ten strijde te trekken tegen de Fransen, 
terwijl ondertussen de brigades verder werden 
opgebouwd. De bewapening van de Rijdende 
Artillerie werd opgebouwd uit 3- en 6-ponders 
en houwitsers van 24 pond ijzer. Een directe 
confrontatie met het Franse leger bleef uit in 
1793, maar dat zou niet lang meer duren.

Een periode van veel strijd
In 1794 werd een tweede detachement Rijdende 
Artillerie uit de pas opgerichte brigades gevormd, 
dat direct ten strijde trok tegen de oprukkende 
troepen van het Franse revolutionaire bewind. 
Binnen een jaar na de oprichting onderging de 
Rijdende Artillerie de vuurdoop in gevechten 
met de Fransen onder andere in Charleroi en in 
het westen van Noord-Brabant bij Willemstad. 
Eén en ander kon niet voorkomen dat de Fransen 
in 1795 over de dichtgevroren wateren tot het 
hart van de Republiek door drongen en de macht 
grepen. Officieel bleef Nederland onafhankelijk, 
maar er werd een nieuw bewind aangesteld, dat 
sterk gericht was op de Franse ‘broedernatie’. De 

Republiek der Verenigde Nederlanden maakte 
hiermee plaats voor de zogenaamde Bataafse 
Republiek.

De Nederlandse Rijdende Artillerie werd 
omgedoopt tot ‘Bataafse Rijdende Artillerie’ en 
kwam ter beschikking van het Franse leger. Veel 
Oranje gezinde Rijders, met name officieren, 
namen toen ontslag. De Bataafse Rijdende 
Artillerie nam in de navolgende jaren deel aan 
diverse grote veldslagen, die veelal samen met de 
Fransen werden uitgevoerd. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de strijd in 1799 tegen de Engelse 
en Russische troepen die in Noord-Holland 
waren geland en de veldtocht die in 1800 werd 
ondernomen tegen het Oostenrijkse leger. In 
1806 werd de Bataafse Republiek door Napoleon 
opgeheven en opgenomen in het door hem 
gevormde Koninkrijk Holland, waarvan zijn broer 
Lodewijk Napoleon koning werd. De Bataafse 
Rijdende Artillerie werd hiermee de Koninklijke 
Hollandse Rijdende Artillerie en nam deel aan 
onder andere de veldslag tegen de Zweden in 
Noord-Duitsland in 1807 en de uitputtende 
veldtochten in Spanje van 1808 tot 1810. 

Napoleon was zeer te spreken over de Hollandse 
Rijdende Artillerie en uitte herhaaldelijk zijn 
grote bewondering over het dappere gedrag van 
het onderdeel.
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In 1810 besloot Napoleon het Koninkrijk Holland 
bij het Franse Rijk in te lijven. De Koninklijke 
Hollandse Rijdende Artillerie werd ontbonden 
en de twee compagnieën werden ondergebracht 
bij het Franse keizerlijke leger. Eén compagnie 
(de 2e) was al in 1808 naar Spanje gedirigeerd 
en de 1e compagnie nam in 1812 deel aan de 
grote veldtocht van Napoleon naar Rusland. 
Daar werden diverse slagen gewonnen, maar 
Napoleon slaagde er niet in om een beslissende 
overwinning te boeken. De terugtocht verliep 
catastrofaal. Koude, honger en voortdurende 
aanvallen van de Russen zorgden ervoor dat 
slechts tien procent van Napoleons machtige 
leger de terugtocht volbracht. Van de compagnie 
van de voormalige Koninklijke Hollandse 
Rijdende Artillerie keerde bijna niemand terug. 
De meeste waren omgekomen op de Russische 
sneeuwvelden. 

De ondergang van de troepen van Napoleon 
in Rusland werd in oktober 1813 gevolgd 
door Napoleons verlies in de slag bij Leipzig. 
Het Franse leger was dusdanig verzwakt 
dat de geallieerden kans zagen de Franse 
bezettingstroepen uit Holland te verdrijven. 
Het Franse leger trok zich terug op eigen 
grondgebied en het zelfstandige Koninkrijk der 
Nederlanden (Nederland en het huidige België) 
werd gesticht. 

De Prins van Oranje, die gedurende de Franse 
overheersing in Londen verbleef, werd 
‘Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden’, 
of kortweg Koning Willem I. De Nederlandse 
krijgsmacht werd in 1814 opnieuw opgebouwd 
en van heinde en verre keerden overgebleven 
Hollandse Rijders terug naar Nederland.
Veel tijd was er niet voor de opbouw, want 
Napoleon herstelde zich snel en begon in 
hoog tempo opnieuw militaire activiteiten te 
ontplooien. Nederland sloot zich aan bij de 
Engelsen en Pruisen en medio 1815 waren 
de Nederlandse troepen, inclusief het nieuw 
gevormde Korps Rijdende Artillerie, alweer 
in gevecht. Ditmaal niet aan de zijde van de 
Fransen, maar tegenover de Fransen. Mede 
dankzij het heldhaftige en trefzekere optreden 
van de Rijdende Artillerie werd Napoleon 
uiteindelijk op 18 juni 1815 bij Waterloo 
verslagen. Een periode van relatieve rust brak 
aan. Het Korps Rijdende Artillerie bestond 
inmiddels uit acht compagnieën.

Uitzendingen
Vanaf 1997 werden de Rijders regelmatig 
uitgezonden op vredesmissies naar diverse 
landen. Meestal op individuele basis, maar 
soms ook middels uitzending van een complete 
batterij of zelfs de gehele afdeling. In 1997 werd 
de 2e Batterij van de 11e Afdeling Rijdende 

Artillerie ingedeeld bij de derde shift van de 
Stabilization Force in het voormalig Joegoslavië, 
SFOR 3. Deze vredesmacht zag na het 
onafhankelijk worden van Bosnië-Herzegovina 
toe op de vrede en de wederopbouw aldaar. 
Het personeel van de 2e Batterij van de 11e 
Afdeling Rijdende Artillerie werd opgeleid tot 
een mortierpeloton en maakte deel uit van de 
mortieropsporingsradarbatterij van SFOR 3. Aan 
deze uitzending kwam in 1998 een einde. 

In 1999 werd de gehele 11e Afdeling Rijdende 
Artillerie uitgezonden naar Kosovo, als onderdeel 
van de Kosovo Force, KFOR. Ze kregen Orahovac 
en omgeving toegewezen als sector en zagen 
daar toe op de handhaving van orde en rust. 
Later breidde hun verantwoordelijkheidsgebied 
zich uit met Velika Hoca en Suva Reka. In 
december 1999 loste de 41e Afdeling Veldartillerie 
de Gele Rijders af. n 2002 werd een aantal rijders 
toegevoegd als wachtpeloton aan de Stabilisation 
Force in Bosnië, SFOR 13 en in 2003 voegde de 
2e Batterij zich opnieuw als mortierpeloton toe 
aan de inmiddels veertiende shift SFOR 14.

2003 was ook het jaar waarin een aantal rijders 
deel uitmaakte van de tweede shift van de 
Stabilisation Force Iraq, SFIR 2. SFIR zag in 
Irak na de val van Saddam Hussein toe op de 
handhaving van de vrede en de orde. Twaalf 

manschappen van de 11e Afdeling Rijdende 
Artillerie vormden de beveiliging van een 
Nederlands detachement op de vliegbasis Tallil 
in Irak.

Eind oktober 2005 gingen er Gele Rijders naar 
Bosnië, alwaar ze gedurende zes maanden een 
belangrijke bijdrage leverden aan de derde shift 
van de European Union Force, EUFOR-3. De 
EUFOR-missies waren de voorzetting in EU-
verband van de SFOR-missies, die in NAVO-
verband werden ondernomen. De mannen en 
vrouwen van de 11e Afdeling Rijdende Artillerie 
waren verantwoordelijk voor het ondersteunen 
van de lokale autoriteiten bij operaties, onder 
meer middels het controleren van voertuigen, 
inzamelen van wapens en beveiligen van 
transporten.

In het najaar van 2007 werd een deel van 11 
Afdra in het kader van de ISAF-missie TFU (Task 
Force Uruzgan) uitgezonden naar Afghanistan. 
Daar werd o.a. de bediening van de aanwezige 
PzH2000NL’s overgenomen van de collega’s van 
14 Afdva. Tot het einde van de missie in augustus 
2010 verzorgden 11 Afdra en 14 Afdva beurtelings 
de vuursteun voor de TFU.

De volledige geschiedenis van de Gele rijders is 
te vinden onder www.korpsrijdendeartillerie.nl
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Private Driving Club houdt Britse sporttraditie in ere

Langs het veld
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Dat de leden van de Private Driving Club op Het 
Loo naar de polo komen kijken voert terug op 
anderhalve eeuw Britse traditie. 
In de tweede helft van de 19e eeuw waren de echte 
postkoetsen in Engeland van het toneel verdwenen. 
De koetsiers en struikrovers wiens levens zo nauw 
verweven waren met het netwerk van coaches dat 
heel Engeland bestreek, raakten hun broodwinning 
kwijt. Het einde van een tijdperk. Ware het niet dat 
een aantal welgestelde Britten het leuk vonden 
om de mooie aspecten van die tijd na te spelen. 
Letterlijk en figuurlijk. Coaching noemden ze 
hun hobby. Ze kochten een groot aantal paarden 
en lieten voor kapitalen rijtuigen bouwen die, 
weliswaar van alle comfort voorzien, leken op de 
oude postkoetsen. Die sportwagens kregen de 
naam road coaches. Passagiers mochten tegen 
betaling mee. Veel geld leverde dat niet op, maar 
daar ging het de eigenaren van die rijtuigen niet 
om. Zij zagen het als hobby en reden, als ze zin 
hadden, zelf. 

De schrijver Fred Field Whithurst maakte het 
Engelse coachingseizoen in 1878 mee als gast op 
The Rocket, de road coach van Captain Hargreaves: 
“De coach is van het fabrikaat Holland & Holland 
en, samen met het tuig, van eersteklas kwaliteit; 
de paarden zijn in een excellente conditie zoals 
nodig is om in een behoorlijk tempo het zware deel 
van de route af te leggen. Ze mogen beschreven 
worden als een bruikbaar en handig stel dieren dat 
een gemiddelde snelheid van zestien kilometer 
per uur vol kan houden zonder symptomen van 
vermoeidheid te tonen, ondanks dat het een warme 
dag was en het rijtuig zwaar beladen. 

Voor iemand die zin heeft om achter vier goede 
paarden te zitten en te reizen door een mooi 
landschap, kan ik een trip met The Rocket erg 
aanbevelen. Het zou mij zeer verbazen als hij het 
niet met me eens zou zijn, speciaal als hij het 
geluk heeft om op het rijtuig te zitten als Captain 
Hargreaves zelf met de coach rijdt, dat dit een 
extreem plezierige manier is om een zomerdag 
door te brengen.” 

Hotel op wielen
Een coach is een groot rijtuig, met ruimte binnenin 
om van alles en nog wat mee te nemen en een flink 
aantal zitplaatsen bovenop. Het is daarom niet zo 
verwonderlijk dat er best mensen waren die zo’n 
rijtuig voor een ander doel wilden gebruiken dan 
op tijd van plaats naar plaats te rijden. Bijvoorbeeld 
om met een gezelschap naar de renbaan of het 
poloveld te gaan. Om eigenhandig vier paarden 
naar het poloveld te rijden is sportief en bovendien 
hebben de passagiers vanaf het rijtuig, geparkeerd 
naast het veld, een schitterend uitzicht op de 
wedstrijd. Voor dergelijke doelen bouwden de 
rijtuigbouwers een zogenaamde drag of private 
coach. Een drag is niet zo opvallend geschilderd 
en mist onder andere de belettering van de road 
coach. In een drag is ruimte voor alle mogelijke 
picknickspullen: van tafels tot champagnekoelers, 
serviesgoed en laden voor zilver bestek. Noem 
het gerust een ‘hotel op wielen’. De ruimte in het 
middenstuk is gereserveerd voor reservespullen, 
soms een toiletje en een mogelijkheid om de hoge 
hoeden van de heren veilig op te bergen. 
Het rijden met een coach is geen sinecure. Het is 
rijtuig waar per definitie een vierspan voor loopt 
en het is niet alleen een enorm gevaarte, het heeft 
bovendien een grote draaicirkel. Alhoewel de plaats 
naast de rijder als ereplaats is bestemd voor een 
dame, geeft de Franse cartoonist Crafty een tip 
met een knipoog: “Elke heer die verantwoordelijk 
is voor het rijden van een ‘mail’ moet in staat 
zijn de plaats naast hem te bieden aan de minst 
aantrekkelijke dame van het gezelschap. Want voor 
de veiligheid moet u op de eerste plaats iedere 
vorm van verleiding vermijden.”
Met een heel gezelschap bovenop een coach rust 
op de schouders van de gentleman of lady die 
met zijn of haar drag op pad wil, ook een grote 
verantwoordelijkheid. Vandaar dat Crafty nog 
een extra advies geeft: “Bergafwaarts: hand op de 
rem, de paarden voortdurend in het oog houden. 
Al hoort men ‘brand!’ achter zich roepen, men 
mag geen haar bewegen. De gasten weten het en 
maken van die momenten graag gebruik om zeer 
vertrouwelijke informatie uit te wisselen….”

‘Coaching’ is een tak van paardensport die perfect 
past bij polo. De sfeer van strakke gazons, elegante 

dameshoeden en picknicken hoort bij beide. Coaching 
is namelijk het rijden met een zogenaamde ‘coach’, 

een typisch Engels sportrijtuig om een vierspan 
eigenhandig mee te rijden. De leden van de Private 

Driving Club doen dat in clubverband. 

Tekst en beeld Mario Broekhuis

‘Rijden met een coach 
is geen sinecure’

‘Extreem plezierige manier om 
een zomerdag door te brengen’



Vrolijke toeteraar
Op het poloveld van Paleis Het Loo maakt u kennis met de Engelsman Colin 
Pawson, niet te missen door zijn rode jas en een lange toeter. Hij is de ring 
guard van de Private Driving Club, zeg maar, de muzikale ringmeester.
Het achterste bankje op een coach is gereserveerd voor het stalpersoneel. In 
het geval van een road coach voor de guard. Herkenbaar aan onder andere zijn 
rode jas, tas met klok
Deze vent had onder andere als taak het helpen van de passagiers, het 
controleren van de kaartjes en het blazen van de coach horn. Bovendien, zo 
vermeldt Fairman Rogers in ‘Manual of Coaching’ uit 1901, was het handig als 
de guard zo af en toe de leidsels kon overnemen van de koetsier om de coach 
naar de stal te rijden of in noodgevallen. Het blazen van de coach horn is een 
kunst apart, want deze tot 132 centimeter lange hoorn heeft geen ventielen en 
de hoornblazer dient de zes (C,G,C,E,G,C) noten met zijn eigen lippen te vormen. En dat op een hobbelend 
rijtuig. Het blazen had als doel om mede-weggebruikers te waarschuwen en de komst van de coach aan 
te kondigen, en natuurlijk om de passagiers te vermaken met een olijke deun. Deuntjes zoals Selby’s 
favourite, Old Times chorus en Buy a broom. 
Toeteren kun je het beste staand en om te voorkomen dat de guard door het hotsen van de wagen om 
zou tuitelen, zaten er voor hem, aan het dak van de road coach leren riemen om aan vast te houden. Ook 
zat de guard aan de linkerzijde van de knechtenbank op een iets hoger kussentje en had een iets hogere 
armleuning om zich aan vast te grijpen. Maar een stukje rugleuning? Nee, hij hoorde bij het stalpersoneel 
en diende zijn rug te rechten. Lui achterover leunen, dat was er niet bij. 
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Tegenwoordig zijn ‘mennen’ en ‘mensport’ 
gangbare begrippen voor liefhebbers die voor hun 
lol een paard voor een wagentje spannen. Het 
begrip mennen komt in oude boeken niet voor en 
met name de bekende Nederlandse paardenman 
Daan Modderman (1910-1991) vond het maar niks. 
“Mennen? Dat doe je met een geit. Het is ‘van 
den bok rijden’ en niet anders.” Zijn protest was 
tevergeefs en om eerlijk te zijn: van-den-bok-
rijden is als werkwoord ook niet bepaald handig.
Het artikel in ‘Het paard’ gaat verder: “Handig moet 
een koetsier zijn, om door de nauwste opening, 
waardoor het rijtuig juist kan passeren, zonder 
hinder heen te ijden. Sommige menschen hebben 
het daarin zeer ver gebracht. En daarbij treft het 
den opmerkzamen toeschouwer altijd dat de 
wendingen der paarden door den bestuurder bijna 
onmerkbaar worden geleid. De bovenarmen blijven 
rustig en op een natuurlijke wijze aan het lijf, de 
benedenarm beweegt zich desnoods iets, doch 
verder zijn het alleen de hand en de vingers die 
de leidsels zoo voorzichtig en liefderijk bespelen 
als een minnezanger zijn harp.” Is het niet mooi 
omschreven?
“Elégance verlangt men van den koetsier, omdat 
hij, netjes gekleed, in goede houding zijn plaats 
op den bok moet bezetten. Rechtop moet hij 
zitten, zonder den indruk te geven alsof hij 
een paal had ingeslikt. Zwaaien met armen en 
zweepgeklap staan leelijk en zijn ongeoorloofd. 
Zijn gestalte moet op den bok den indruk maken 
van lenigheid en buigzaamheid, getemperd door 
kalme waardigheid en een behoorlijke mate van 

zelfgevoel. Een koetsier, die als een zoutzak in 
elkaar zit, die overal heen zit te kijken, behalve naar 
zijne paarden, scheef zit, de handen onnatuurlijk 
hoog houdt, zijne paarden ranselt, zijne beenen 
over elkaar legt als zat hij in een leunstoel en ten 
slotte bij ongevallen van den bok springt en het 
spannetje aan zijn lot overlaat, deugt niet voor 
zijn vak.” Dat mag duidelijk zijn. Voor veel mensen 
en zelfs paardenliefhebbers heeft de mensport 
nog een beetje een ouwe-mannetjes-imago. Ten 
onrechte, want een paard goed vanaf de bok rijden 
is veel méér dan links trekken als de weg naar links 
gaat of rechts bij een rechterwending. Een koetsier 
die zijn taak serieus neemt verlangt hetzelfde van 
zijn paard als een ruiter en krijgt dat voor elkaar 
met een minimum aan hulpen. Stelling, buiging, 
verzameling en aanleuning zijn begrippen die 
een ruiter maar al te goed kent en waar de koetsier 
evengoed aan werkt. Dat betekent een constante 
interactie tussen paard en rijder. Ingewikkeld? Ja. 
Dat is de sport en maakt het zo aantrekkelijk. Vooral 
met vier paarden. Het gaat een beetje te ver om 
hier precies te omschrijven wat een vierspanrijder 
precies doet om een bocht correct te nemen, maar: 
“Groote kunststukken op het gebied der 
voermanskunst zijn bijv. met een vierwielig rijtuig 
zodanig te manoevreeren dat men een ei stuk rijdt 
met dàt wiel dat daarvoor vooraf aangewezen is; of 
juist zóó een in gang zijnde rijtuig op te houden, 
dat een op den grond gelegd geldstuk door één 
der raderen volkomen bedekt wordt”, zo besluit de 
anonieme schrijver van ‘Het Paard’ van Elseviers 
Uitgeversmaatschappij in 1912.

Stuurmanskunst op de bok
“Van een goed koetsier verlangt men een zachte hand en handigheid, daarbij tegenwoordigheid van 
geest, liefde voor en kennis van paarden, gezond verstand, geduld, moed en kracht, daarbij een zekere 
élégance, terwijl ruwheid hem ten eenenmale vreemd moet zijn. Voorts moet hij in zijn vak voldoende 
geoefend zijn, want het rijden van den bok is niemand aangeboren”, uit ‘Het Paard’, 1912. Vooral dat 
laatste zinnetje is interessant vanwege de woordkeuze. 

‘The Commodore’ is een zogenaamde road coach in handen 

van één van de leden van de Private Driving club.

Engeland anno 1868. De ‘potskoets’ van vroeger is veranderd 

in een exclusieve sportwagen. 

In een coach is ruimte voor alle mogelijke picknickspullen: 

van tafels tot champagnekoelers.

Serviesgoed en zilver bestek voor de picknick.



Rondvlucht boven Apeldoorn
Vanuit de lucht heeft u tijdens uw vlucht vanaf vliegveld Teuge een prachtig 
uitzicht over de Veluwe. In overleg met de piloot is het zelfs mogelijk even 
boven uw eigen huis, bedrijf of vakantie accommodatie te vliegen. Tijdens 
de rondvlucht zal de piloot u alles vertellen over het vliegtuig en wat u van 
bovenaf allemaal ziet.
De rondvlucht is voor 2 personen en duurt met voorbereiding ongeveer  
1,5 uur.

Aangeboden door: Anton Perlot (oud Notaris) 
Markt waarde € 350

Vorstelijk logeren op Landgoed Matanze – Twello
Verblijven en genieten op een uitgestrekt historisch landgoed aan de oevers 
van de IJssel.
De voormalige dienstwoning van de 17e eeuwse buitenplaats De Matanze in 
Terwolde is tot een bijzonder stijlvol en comfortabel gastenverblijf ingericht. 
De indrukwekkende entree van het landgoed geeft een goede eerste indruk 
van wat komen gaat. Een door monumentale bomen omzoomde oprijlaan 
leidt naar een wereld waarin onthaasten vanzelfsprekend is. Geniet van het 
aanlokkelijke buitenleven met een overnachting & ontbijt voor 2 personen
Aangeboden door B&B Landgoed Matanze  
Marktwaarde € 360

McLaren drive experience
Dit is de kans om de unieke en dynamische rijstijl van een McLaren te 
beleven. McLaren heeft decennia lange ervaring en expertise in (succesvolle) 
raceklassen ontwikkeld tot een iconische rijervaring
Voorwaarden: 30 jaar of ouder en minimaal 5 jaar in het bezit van een 
geldig rijbewijs B. De auto zal bij Louwman worden afgehaald voor uitleg en 
kennismaking. Tevens zal een lunch worden aangeboden.
Aangeboden door Louman Exclusive   
Markt waarde € 1.750

Laat u verassen door de speciale Barique Villa Trasqua.
De wijn uit deze Barique ( circa 270 flessen) is van topkwaliteit en zeer 
exclusief. Of de wijn een blend of een reserva gaat worden wordt door 
wijnmaker Franco Bernabei tot op het laatste moment geheim gehouden. De 
wijn zal u gebotteld worden aangeboden. Een uitgelezen kans voor de ware 
wijnliefhebber.
Aangeboden door Villa Trasqua   
Marktwaarde € 12.000

Cigar & Whiskey tasting (ook voor de dames)
Leer meer over Cubaanse sigaren en Whiskey in een ontspannen setting van 
een prive lodge in Apeldoorn. U zult kennismaking met een groot aantal singel 
malt whiskies en genieten van de mooiste Cubaanse sigaren.
Whisky en Sigaren experts zullen klaar staan om uw kennis te vergroten en 
vooral te laten genieten van een heerlijke avond. Voor maximaal 6 personen
Aangeboden door Hans van Werven   
Markt waarde € 1.000
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De veilingen op zaterdag 26 en zondag 27 augustus worden gehouden door Koen 
Samson, veilingmeester van het internationale veilinghuis Bonhams. Bonhams is 
een internationaal veilinghuis. Het werd opgericht in 1793 en is tegenwoordig 1 van 
de 3 grootste internationale veilinghuizen ter wereld.

De veiling
Op de veiling zullen kavels geveild worden voor 
het goede doel, de Code Club.
De kavels bestaan uit, producten en diensten 
die door particulieren, ondernemers en 
bedrijven zijn ingebracht. De producten en 
dienstpakketten worden grotendeels “om niet” 
aangeboden. De veilingopbrengst komt ten 
goede aan de Code Club.
De veiling staat onder notarieel toezicht van 
Angelique Hommes van Nysingh advocaten & 
notarissen.

Goede doel: Code Club
De Code Club is een initiatief om kinderen 
tussen 8 en 12 jaar een programma aan te bieden 
waarin ze leren software te coderen. Kinderen 
leren te programmeren zodat ze banners, 
websites, games etc. zelf kunnen maken. 

Hierdoor zullen ze vaardigheden op doen die 
hun oplossend vermogen zal verbeteren en 
hun voorbereiden op een digitale wereld van de 
toekomst. Dit initiatief is in de UK al met succes 
ingevoerd en meer dan 60.000 kinderen hebben 
deelgenomen aan de Code Club. 

Wij willen vanuit Apeldoorn een Code Club 
starten en hebben de ambitie om dit verder in 
Nederland uit te rollen.

Veiling kavels
• Rondvlucht boven Apeldoorn
• McLaren drive experience
• Barique Wijn van villa Trasqua
• Vorstelijk logeren op Landgoed Matanze
• Cigar & Whiskey tasting
• Management training in een flightsim cockpit
• 5 sterren luxe Lodge in Botswana
• Exclusieve Champagne limited edition
• International Coaching Weekend 
• Kunstwerk van Frans Polman
• Rondvlucht boven Apeldoorn
• Weekend Morgan drive experience
• Midweek Toscane in villa Trasque
• Japanse messenset
• Box limited edition Cuban Cigars
• International Coaching Weekend 
• Winter Trial 2018
• Summer Camp Engels
• Exclusieve Champagne limited edition
• Exclusief horloge van Shaap & Citroen
• Professionele Taxatie van huis of bedrijfspand

Veilinghuis Veiling kavels



Management Training in een echte flightsim cockpit
Onze communicatietraining voor leiding gevenden laat teams intensief 
oefenen met luchtvaartcommunicatie in een passende omgeving. In 
de cockpit van onze Boeing 737 simulator. De cockpitbemanning moet 
communiceren en samenwerken met de verkeersleiding en je kunt alleen over 
de radio met elkaar praten. Er kan slechts één persoon tegelijk praten en er 
zijn veel toestellen tegelijk op één radiofrequentie actief…….. Het gaat hier over 
feitelijke communicatie, dus zaken die je moet doen; de meest eenvoudige 
manier van communiceren. En dat blijkt vaak lastiger dan je denkt! Vliegen is 
natuurlijk de metafoor voor de druk  van elke dag.
De training is voor maximaal 8 personen ( Airport Teuge)
Aangeboden door Yellow Wings   
Marktwaarde € 3.000

5 sterren luxe Lodge in Botswana 
Koro River Camp Lodge in Botswana is brand new en een gegarandeerd Safari 
succes. Ervaar de wildernis met veel wirde dieren en avontuur. Deze lodge is 
op een unieke locatie aan de Limpopo Rivier gebouwê en is van zeer hoge 
kwaliteit. U bepaalt hoe uw dagritme eruit komt te zien. Elk moment van de 
dag staat een team staat klaar om voor u te kokKoro en of River erop Camp uit 
is te kleinschalig trekken & voor een exclusie spmet annende design safari.van
Di-Design van D1dy Schutte. 
Voor 2 personen, 3 nachten, Inclusief safari, eten & drinken , exclusief 
aanreizen. 
Voor meer informatie: www.the-africa-experience.com 
Aangeboden door: The Africa Experience    
Marktwaarde € 3.500

Exclusieve Champagne milleseme (6 Liter fles) 
Deze exclusieve champagne is alleen voor de veiling vrijgegeven. Kenners 
hebben nu de kans om beslag te leggen op deze bijzondere milleseme fles 
Pommery. 
Aangeboden door Pommery • Marktwaarde € 1.100
 

International Coaching Weekend
Ervaar hoe het vroeger was met een chique internationaal rijtuigen gezelschap 
uit heel Europa.
Op zaterdag 7 juli 2018 zal in België een internationale tour plaatsvinden.
U krijgt de kans om met 2 personen deel te nemen aan de tochten incl. lunch & 
dinner op zaterdagavond. Het betreft een private club en nooit eerder is dit op 
een veiling aangeboden.
Aangeboden door Fred Holleander   
Marktwaarde € 2.300

Kunstwerk van Frans Polman
Fans Polman is de kunstenaar met roots in het Kroondomein Het Loo, waar hij 
zijn jeugd heeft doorgebracht. Frans geniet bekendheid om zijn sculpturen en 
schilderijen en heeft recentelijk een expositie in het Amstel Hotel gehouden. 
Ook is hij internationaal actief met exposities van Italie tot Canada. Uiteraard 
hebben wij Frans gevraagd de King’s Cup te ontwerpen. Dit object van hout is 
voor het eerst in Milaan getoond
Aangeboden door Frans Polman • Marktwaarde € 4.500
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Weekend Morgan Experience
Morgan staat bekend om haar indrukwekkende, met de hand vervaardigde en 
uitmuntend presterende auto’s.
Geniet een weekend van een Morgan. Rij met open dak en ervaar de wereld 
om je heen.
Morgan is een klassieker met zeer bijzonder rijgedrag, dit is genieten in stijl!
Voorwaarden: 25 jaar of ouder en minimaal 5 jaar in bezit van rijbewijs B
Aangeboden door Louman Exclusive   
Marktwaarde € 500

Midweek Toscane in villa Trasque
De Italiaanse regio Toscane herbergt een schat aan bijzondere accommodaties. 
Met al haar oorspronkelijkheid, tradities, cultuur en gastronomie is Toscane al 
jaren een regio waar vakantiegangers graag naartoe komen. Wilt u een unieke 
midweek ervaren op een authentiek wijnchateau op korte reisafstand van 
Sienna dan is dit uw kans. 3 nachten voor 4 personen.
Aangeboden door villa Trasqua   
Marktwaarde € 600

Japanse Messenset
Kwalitatief hoogwaardige messenset van Japanse signatuur. De meesterchef’s 
willen niet anders. Uiteraard mag dit ook in uw keuken niet ontbreken. 
Het gaat om een set van 3 messen in luxe houten geschenkkisten. Het zijn 
gesmeede messen met een Damascus staal lemmet.
De beste staalsoort die er is voor keukenmessen.
Aangeboden door Amefa    
Marktwaarde € 350

Box limited Cuban Cigars 
Cuba is bekend van Fidel Castro, rum en natuurlijk sigaren en dan met name 
de longfillers. De tabakssoorten worden gerekend tot de allerbeste ter wereld. 
Davidoff heeft de mooiste sigaren gemaakt op Cuba maar moest na de 
revolutie het land verlaten. 
Wij kunnen een zeer mooie box Cohiba’s uit 2007 aanbieden. Deze box met  
25 Robusta’s is niet meer op de markt verkrijgbaar. 
Sigaren connoisseurs hoeven we niet meer uit te leggen hoe bijzonder dit is. 
Aangeboden door Hans van Werven   
Marktwaarde € 500

Startplaats in de Winter Trial 2018
De Winter Trial is een rally voor klassiekers start in München en de 2000 km 
lange route voert via Duitsland – Tsjechië – Oostenrijk en Slovenië. Start op 
4 Februari en eindigt in het romantische Oostenrijkse dorp Sankt Wolfgang. 
U moet natuurlijk wel uw eigen auto meebrengen, verder is alles inbegrepen 
zoals hotels, diners en lunches.
Aangeboden door Classic Events   
Marktwaarde € 5.900
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Summer Camp Engels – 2 weken intern
A historic castle surrounded by acres of garden and woodland: the perfect 
setting for International School Eerde. Founded in 1934, Eerde is the oldest 
international school in the Netherlands, offering a comprehensive educational 
programme for both day and boarding pupils, from four to eighteen years of 
age. Boarding is offered for pupils age 12 and above. Eerde is the only school in 
the Netherlands with on campus boarding facilities.
Aangeboden door International School Eerde 
Marktwaarde € 2.500

Professionele Taxatie 
Laat uw huis taxeren door een professionele taxateur. Dit is de kans om 
professioneel advies te krijgen over de marktwaarde van uw huis. 
De observaties en conclusies van de taxatie zal worden vastgelegd in een 
officieel taxatierapport. 
Aangeboden door Michel Essenstam van Hunnik & Holtrigter
Marktwaarde € 600

Exclusief bezoek voor twee personen naar de manufactuur van 
Hublot, Zwitserland
Schaap en Citroen Juweliers biedt u een exclusief bezoek voor twee personen 
aan naar de manufactuur ivan Hublot. U kunt zien met welke vooruitstrevende 
vondsten en nieuwe materialen de hedendaagse horloges worden gemaakt.
In dit arrangement zijn alle kosten inbegrepen (travel, dining, etc.)
Het bezoek vindt plaats  op een vaste datum in 2017 en 2018 waaruit gekozen 
kan worden.
Aangeboden door Schaap -/- Citroen • Marktwaarde € 750

Fine Dining***
In 2002 beginnen Jacob Jan Boerma en Kim Veldman restaurant De Leest in 
een oude schoenmakerij in Vaassen. Binnen een mum van tijd groeit De Leest 
uit tot een driesterrenrestaurant waar gastronomen uit binnen en buitenland 
met grote regelmaat hun hart ophalen. 
Geniet hier van een 5 gangen diner in de nieuwe ambiance van de Leest.  
Dit is een arrangement voor 2 personen excl. wijn.
Aangeboden door de Leest • Marktwaarde € 350,-

Spelregels veiling
De veiling wordt gehouden ten overstaan van notaris Angelique Hommes, van 
kantoor Nysingh te Apeldoorn. Lot wordt toegeslagen aan de hoogste bieder, 
een ‘runner’ neemt uw gegevens op. Betaling kan per pin of contant en dient 
op de dag zelf te worden voldaan. Voor bedragen boven de Euro 2.000,- kan 
op de dag een aanbetaling worden gedaan, waarna de factuur zal worden 
opgestuurd. Opbrengst gaat naar stichting Royal Polo en komt ten goede van 
de Code Club. Facturen kunnen op bedrijfsnaam worden toegestuurd.  
De kavels kunnen niet in geld omgezet worden.
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Sure to be well insured
W W W.CL ASS ICUS.COM
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De valkenjacht op het Loo
Koning-stadhouder Willem III jaagde op Het Loo 
veel met de valk. De valkerij was eeuwenlang 
minstens even prestigieus als de parforcejacht.
In de middeleeuwen had ieder vorstenhuis zijn 
eigen valkenhof en zijn eigen valkeniers. Veel
Oranjes hebben met de valk gejaagd. Op Het Loo
Van koning-stadhouder Willem III beleefde de 
Valkenjacht zijn eerste hoogtepunt. Enkele keren 
per week werd er in het zomerseizoen op reigers
gevlogen – het koningsnummer van de valkenjacht. 
Omdat een reiger een onnatuurlijk grote en soms ook gevaarlijk prooi voor 
de valk was, en de valken moeite hadden hun prooi te overmeesteren, was 
de jacht op reigers – ‘de hoge vlucht’ – bijzonder geliefd. Om aan zijn 
belagers te ontkomen steeg de reiger steeds hoger en ontstond een 
fascinerend schouwspel, waarin de valken, nog hoger gestegen, hun van 
nature veel te grote prooi in een steile duikvlucht naar de grond probeerden 
te brengen. 



Ook voor  
     uw relaties!
Koninklijke Schmidt Zeevis Rotterdam heeft 

een keur aan topkwaliteit Business Gifts.

Kijk voor het complete assortiment Business 

Gifts op onze website,  

of bel voor meer  

informatie  

(010) 444 35 60.

New Day Impact organiseert haar grootste event ooit op 2 december 2017 in 
theater Orpheus. Neem plaats met 8 gasten aan één van de 80 prachtige en 
sfeervol gedekte tafels en geniet mee van internationaal entertainment van 
Up with People. Heerlijk eten en drinken met een geweldige after-party!

BOEK NU EEN TAFEL VOOR 8 PERSONEN VOOR € 999,- 
VIA INFO@NEWDAY-IMPACT.NL OF 06 253 684 27.

New Day Impact is heel blij met een team van 11 geweldige NDI Businesspartners! 
Een prachtige club ondernemers bij wie maat schappelijk bewust ondernemen hoog in het vaandel staat. 

Betrokken partners die New Day Impact structureel op allerlei manieren ondersteunen.

OVER NEW DAY IMPACT
New Day Impact is een Apeldoornse stichting voor ontwikkelingssamen werking. 
Met onze (bouw)programma’s en projecten in met name Oost-Europa willen we 
kleur brengen in het leven van mensen voor wie de dagelijkse realiteit grauw en 
kleurloos is. Help ons om de wereld mooier te maken !

Passion
for
People

Zaterdag 2 december
Theater Orpheus Apeldoorn

BENEFIET GALA

Colour
the world
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THE LAND ROVER 
FAMILY

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,2-12,8 l/100 km, resp. 23,8-7,8 km/l, CO2-uitstoot resp. 109-299 g/km.

Van Mossel Jaguar Land Rover 
Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40A, 055 368 28 47, landroverapeldoorn.nl
Zwolle Oude Meppelerweg 2, 038 303 10 20, landroverzwolle.nl

LAND7049 Adv The Range MY17 - Van Mossel - Polo Magazine_210x297.indd   1 17-08-17   09:51
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MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DANKZIJ:

Makelaars
Rodenburg

DE VRIES TUINEN

Rotary Clubs Apeldoorn • Rotarct Apeldoorn • Polo teams • Frank van Berlo • Paleis Het Loo • Gemeente Apeldoorn 
Fred Hollaender • Rob Goedkoop • Jan-Wouter O�ringa • Ilse Harmelink • CVA • buurtbewoners • Siem Keizer 
swim to fight cancer • Bart Rietbergen • Mireille Kodden • Paul Meulemans • Gert-Jan Haandrikman • VNO/NCW
Stichting Promotie Apeldoorn • Intertent • 123 verhuur • Karine Oostrom • Patricia Groenendaal • Arjen Sietsma 
Paul de Lange • Michel Wessel • Adse de Kock • vrijwillgers Royal Polo

ONZE GROTE DANK GAAT UIT NAAR:

Rotary Clubs Apeldoorn • Rotaract Apeldoorn • Polo teams • Frank van Berlo • Paleis Het Loo • Gemeente Apeldoorn  
• Fred Hollaender • Rob Goedkoop • Jan-Wouter Ofringa • Ilse Harmelink • CVA buurtbewoners • Siem Keijzer  

• swim to fight cancer • Bart Rietbergen • Mireille Kodden • Paul Meulemans • Gert-Jan Haandrikman • Albert Hakkers 
• VNO/NCW • Stichting Promotie Apeldoorn • Intertent • 123 verhuur • Karine Oostrom • Patricia Groenendaal  

• Arjen Sietsma • Paul de Lange • Michel Wessel • Adse de Kock • Maurits Meiboom • Michel Essenstam 
• Peter Roodenburg • Anton van Empel • Wim van der Meer • Maria Aartsen • Hans Jonkman • vrijwilligers Royal Polo 
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Dit magazine is vormgegeven door

www.vormvisie.nl

vormvisie

b u v a p l a n . n l

Heeft u ruimte voor ontwikkeling of bent u op zoek naar 
nieuwe huisvesting? Buvaplan pakt zaken professioneel 
aan met deskundig locatie-onderzoek en een grondige 
marktanalyse. Na onze planontwikkeling, eigentijdse  
architectuur en duurzame en efficiënte realisatie ontstaat 
precies de ontwikkeling die voldoet aan al uw eisen.

project
ontwikkeling
op maat
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Alpine is terug van weggeweest
De meest iconische Franse sportauto uit de jaren 60 is terug: de nieuwe Alpine A110. 
Deze tweezits coupé met middenmotor is met recht een échte Alpine te noemen.  
De charme van de originele A110 “berlinette” gecombineerd met de prestaties van 
een hedendaagse sportauto. De nieuwe A110 wordt aangedreven door een 1,8-liter 
viercilinder turbomotor met 252 pk. In combinatie met het lage voertuiggewicht van 
1080 kg heeft de A110 een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding, wat resulteert 
in een sprint van 0-100 km/u in slechts 4,5 seconden.

BB154-001365-05 Adv Alpine 11x297.indd   1 03/08/17   13:22


