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Vrijthof
voor even
polo-arena
Maastricht maakte dit weekend kennis met de polosport.
Tijdens de eerste editie van City Polo deed het Vrijthof
dienst als paardensportarena. Het evenement keert volgens de organisatie de komende twee jaar zeker terug.
door Daan de Hulster

B

riesend galopperen de
vier paarden met polospelers bovenop achter een oranje bal aan.
De rijen toeschouwers aan de
lange zijde van het speelveld op
het Vrijthof doen verschrikt
een klein stapje achteruit. Die
paarden komen wel heel dichtbij! Als de bal stil in de hoek
van de ‘zandbak’ ligt, zijn de
dieren recht in de ogen te kijken en bijna aan te raken.
Die aanraakbaarheid is één van
de mooie aspecten van polo in
de stad, vinden Pablo van den
Brink en Aki van Andel. De
twee Nederlanders doen mee
aan het internationale demonstratietoernooi in Maastricht,
waar de normale spelregels
voor zijn aangepast. De ondergrond is van zand in plaats van
gras, het aantal spelers per team
is twee in plaats van vier en het
speelveld is met 40 bij 60 meter
vijf keer zo klein als normaal.
„Dus toeschouwers hoeven
hier geen verrekijker te gebruiken”, zegt Van den Brink.
Bovendien spelen de teams niet
met de gebruikelijke bal, een
soort hockeybal die snelheden
tot 200 kilometer per uur haalt,
maar met een tien keer zo grote
bal van plastic.
En dat is maar goed ook. An-

foto’s Loraine Bodewes

ders waren er bij afzwaaiers zéker
kinderhoofdjes gesneuveld, zoals de
Britse speaker tijdens zijn wedstrijdverslagen af en toe gekscherend uitroept. Met zijn commentaar gedurende de wedstrijden bezorgt hij
menig toeschouwer een glimlach
op het gezicht. „Daar gaat de bal
richting één van de oudste cafés van
Maastricht. Hij heet In Den,
uuuh...ik kan het niet uitspreken,
something with a bird!”
Op één van de twee tribunes, die
samen plaats bieden aan ongeveer
300 toeschouwers en tijdens de wedstrijden steevast goed gevuld zijn,
zit Cora Jansen uit Maastricht. Ze
wilde per se even gaan kijken.
„Sjiek dat dit hier georganiseerd
wordt”, zegt ze. „Daar ben ik als
Maastrichtenaar trots op.”
Van den Brink en Van Andel verliezen de finale zondagmiddag met
19-13. Dat mag de pret niet drukken,
want ze zijn vooral in Maastricht
om de sport te promoten.
Omdat de eerste editie van het gratis te bezoeken City Polo volgens
organisator Ben Vos in goede aarde
is gevallen bij de toeschouwers en
hij toezeggingen heeft gekregen van
sponsoren, keert het evenement
nog minstens twee keer terug. En
dus zijn op het Vrijthof ook in 2014
en 2015 paarden recht in de ogen te
kijken.
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