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Society lady Julliette Vossen, Hamze Osman, Ivo Habets van Topshops en Olga Puts

V.l.n.r. Morris, Jetteke van Lexmond, Lieke van Lexmond en Monique Collignon

De dresscode, Rock-’n-Royalty,
werd door velen goed opgevolgd

Actrice/zangeres Noortje
Herlaar (o.a. musical Dirty
Dancing) was één van de
genomineerden

Ellen ten Damme

Mike van Kinderen, directeur communicatie en
PR bij Cartier en Jan Henny Holvast, partner
van couturier Monique Collignon

SUMMER
POLO
Wat is er nu leuker dan op een zonnige zondagmiddag een

Kees Hogetoorn en Nynke van der Berg van
Sofitel Legend The Grand in Amsterdam

potje polo te kijken. Juist, maar dan moet het wel op het landgoed van Cor van Zadelhoff zijn!

Showbizzpaar Jort Kelder en Lauren
Verster zijn sinds enkele maanden een stel

V.l.n.r. Peter Beringer, branding & retail consultant bij o.a.
Collignon, Coco de Meyere en partner, jurist Kim Tjoa

Als we de parkeerplaats van het enorme domein opdraaien, struikelen
we over Aston Martins, Range Rovers en Porsche’s. Cartier is al enige
jaren aan dit evenement verbonden en heeft van het sportieve festijn
een geoliede machine gemaakt. Hier kunnen veel organisatoren nog een
voorbeeld aan nemen. De drankjes en hapjes komen in ijltempo voorbij
en er is zelfs aan uitgebreide kinderopvang gedacht.
Dat polo geen spel is voor slappelingen, zie je na enkele minuten al. In
vol galop beuken de paarden tegen elkaar. De Engelse commentator Greg
Keating doet zijn best de 400 gasten bij het spel te betrekken, maar die
houden ook van bubbels, borrelen en netwerken. Als Greg zijn stem verheft, omdat de spelers met hun paarden in de buurt van de goal komen,
draaien alle hoofden weer richting het veld.
Als er pauze (de spelers gebruiken maar liefst 6 verschillende paarden
per wedstrijd) is, wordt het hele publiek dringend verzocht de plaggen
terug in het veld te stampen. Top middag!

Karin Barnhoorn, founder van luxe
marktplaats Designer-Vintage draagt
de Perugue (pruik) ring van Cartier. En
drinkt een No-chito, alcohol free
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