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LEVEN - Polo

Volop plezier
					

A

met

8pk

cht ruiters komen in volle galop recht op me af, jagend achter
een wit balletje dat over het gras vliegt. Vlak voor mijn neus tikt
de bal tegen de boarding van het veld en de hele meute komt in
een wolk van stof en opvliegende kluiten tot stilstand. Ik vis wat
grassprieten uit mijn glas champagne en kijk geboeid toe hoe
een speler met zijn stick de bal een zwieper verkoopt richting de
doelpalen verder op het veld. Zijn teamgenoot maakt het af. Goal!
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de Grote een echte liefhebber was. De Perzen hebben het polospel verspreid
door het gehele Midden-Oosten tot aan India en China toe, maar pas begin zeventiende eeuw komt polo echt tot wasdom onder het bewind van de Shah’s
van Perzië. Het poloveld dat zij aanleggen bestaat nog steeds (het tegenwoordige Naqsh-i Jahan plein in Isfahan) en is de basis van de huidige polovelden.
In India ontwikkelt de sport zich onder de locale moguls, mirs en sultans. In die
tijd wordt polo vooral in stamverband gespeeld door iedereen die paard kan
rijden. De Britten komen er in 1834 mee in aanraking in Manipur en noemen
het ‘polo’, een verbastering van het Tibetaanse woord pulu. Het Britse leger
in India pikt het spel snel op want polo blijkt een goede training voor oorlogspaarden, en 1862 wordt de Calcutta Polo Club opgericht, heden ten dage de
oudste poloclub ter wereld.
Hounslow Heath
Uiteraard waait het spel over naar the home country en in 1869 wordt in
Hounslow Heath de eerste polowedstrijd in Groot-Brittannië gehouden. In
1875 wordt vervolgens in Argentinië de eerste polowedstrijd gespeeld en dat
maakt diepe indruk. Argentinië ontwikkelt zich tot polo-walhalla, mede door
de uitstekende ruitercapaciteiten van de Argentijnse gauchos (cowboys), en
de sport trekt daar volle stadions zoals bij ons een stevige voetbalwedstrijd.
Ene James Gordon Bennett Jr, in autominnende kringen bekend van de tussen
1900 en 1905 verreden Gordon Bennet Cups, ziet tijdens een bezoek aan Engeland een polowedstrijd en is dusdanig gegrepen door het spel dat hij in 1876
met een setje sticks, een bal en een boek met regels naar de VS terugkeert.

Polo. Veel mensen associëren de sport met een luxe levensstijl, dure auto’s en
jet-set. Dit vindt zijn oorsprong in de ontstaansgeschiedenis van het moderne
polo, dat in de 19e eeuw naar Europa gebracht wordt door Britse, doorgaans
uit de ‘upper class’ afkomstige , officieren die uit India terugkeren. Het spel
wordt daardoor zeer snel een hobby voor de welgestelden van Albion. Wereldwijd wordt polo veelal gespeeld door de welgesteldere bevolkingsklassen
maar ook door minder gefortuneerden. Polo is echter niet goedkoop. Alleen al
de benodigde hoeveelheid paarden kan stevig in de papieren lopen: een goed
getraind polopaard is prijzig en je hebt er per wedstrijd vier nodig... Dat neemt
niet weg dat polo zeer boeiend is om naar te kijken: spannend, flitsend en indrukwekkend in de tentoongespreide kracht van acht paarden in volle actie.
De oorsprong van polo
Polo behoort tot de oudste balspelen ter wereld. Al voor het begin van onze
jaartelling is sprake van een op polo gelijkend spel in het klassieke Perzië (het
huidige Irak). De geschiedschrijving meldt dat de Griekse veroveraar Alexander

Het spel
Polo is niet altijd even overzichtelijk. Zo wisselt bijvoorbeeld de spelrichting na ieder doelpunt. De
elementaire onderdelen zijn een veld van 300x 200
meter, twee teams van vier ruiters, voorzien van
een ‘mallet’ oftewel een bamboe stok met slaghout aan het eind en tenslotte een witte houten of
kunststof bal van 9 cm doorsnede. Het is de bedoeling om met de mallet de bal tussen twee pilonnen
bij de tegenpartij door te tikken om een punt te
scoren. Binnen een poloteam zijn de taken als volgt
verdeeld: de nr. 1 valt aan en maakt idealiter de
goals, daarbij ondersteund door de nr. 2. Nummer
3 is de spelverdeler en nummer 4 de verdediger. In
vier zogenaamde ‘chukka’s’ van 7 minuten zuivere
speeltijd wordt de wedstrijd verreden. In principe
rijden de spelers per chukka op een ‘vers’ paard.
Er is één zeer belangrijke regel voor de toeschouwers: houdt altijd de bal in het oog! Een polobal is
hard en gaat hard en als-ie tegen de planken voor
de tribune tikt, komen er acht paarden achteraan!
Tussen de wedstrijden door vindt de zogenaamde
‘treading-in’ plaats. Geen folklore maar bittere
noodzaak omdat acht maal vier paardenhoeven in
volle galop een behoorlijke puinhoop aanrichten
op het veld. Het publiek wordt daarom gevraagd
om de graspollen weer op hun plaats te trappen.
Aangezien iedereen meedoet (“Koningen gingen u
voor!”) is dit een zeer sociaal gebeuren!

De belangrijkste evenementen in Nederland zijn de Dutch
Polo Masters in Vreeland (4 / 5 juni), de Orange in Wassenaar
(2 / 3 juli) en de Amsterdam Polo Trophy in het Amsterdamse
bos(24 september).
Meer informatie op www.POLO.nl

In Nederland wordt pas in 1988 de eerste polowedstrijd gespeeld op een veld
bij Lage Vuursche. In 1993 vindt de oprichting van Polo Club Wassenaar plaats,
gvolgd door Vreeland, Deuverden en Houten. Gedurende het Nederlandse
poloseizoen, dat loopt van grofweg eind april tot eind september, worden op
diverse locaties polotoernooien gehouden, al dan niet met gratis toegang. O
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