
JIM IN 
ACTIE

Jim Souren 

komt dit sei-

zoen voor het 

eerst officieel 

in actie tijdens 

de Dutch Open 

(22 mei), die 

gehouden 

wordt op Polo-

club Vreeland. 

Toegang is 

gratis. Meer 

info: 

polo.nl.

Argentine Cup 2011

Jim met vriendin Kim en zoontje Dexter bij 
Jaeger-LeCoultre Polo Cup 2015

Nederlands team op het EK POLO 2014 in Chantilly
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GOOISCHE MAN JIM SOUREN

GEEFT 
ME DE 
VRIJHEID 
OM 
CREATIEF 
TE ZIJN’

Jim Souren (48) is internetondernemer, orthodontist, vastgoed-be-

heerder én bovenal begenadigd polospeler. In augustus doet hij na-

mens Nederland mee aan het EK Polo in Berlijn. Vroeger was Jim 

op alle societyfeestjes te vinden, maar de laatste jaren is hij op vrij-

dagavond ook weleens gewoon thuis. ‘Als je dierbare mensen verliest, 

worden materiële dingen minder belangrijk.’ TEKST: JEROEN KLEIJNE

‘Geld
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VROUWEN MET 
BEUGELS
Natuurlijk krijgt Jim in zijn 

orthodontiepraktijk ook te 

maken met vrouwen die 

graag rechtere tanden  

willen. Dat komt steeds vaker 

voor. “Ik zie nu regelmatig 

dat als de kinderen een 

beugel nemen, de moeder 

ook meedoet. Je tanden en 

lach zijn een belangrijk en 

niet te missen onderdeel 

van je uiterlijk. Onderzoeken 

geven aan dat veertigers 

met een beugel zich jonger 

voelen. Dus laat die anti-

rimpelcrème staan en neem 

een mooie roestvrijstalen 

beugel, haha. Rechte tanden 

zijn bovendien beter schoon 

te houden, en je kunt je 

eten beter kauwen – wat 

weer belangrijk is voor een 

goede voedselopname. Een 

aantrekkelijker uiterlijk geeft 

meer zelfvertrouwen en als 

we de onderzoeken mogen 

geloven een hogere sociale 

status en dus een hoger  

inkomen.”

Veuve Clicquot Ladies Race bij Amsterdam Polo Trophy 2011

Prijsuitreiking Amsterdam Polo Trophy 2011

Jim met Gooische Meisjes 

Winnaars Waalre Polo Cup 2015 Jim in actie op zijn lievelingspaard Graciela
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GOOISCHE MAN JIM SOUREN

oor het interview hebben we op deze stralende woensdag-
middag afgesproken bij Poloclub Vreeland, sinds vier jaar 
Jims nieuwe thuisbasis – slechts twintig minuten rijden van 
zijn woonplaats Amsterdam. Als ik het terrein oprijd, is in 
de ‘bak’ één speler fanatiek aan het trainen. Hij laat zijn 

paard draven en draaien in het zand en slaat de kleine polobal met grote 
precisie in de juiste richting. Als ik een van de medewerkers naar Jim Sou-
ren vraag, wijzen ze lachend naar het trainingsveld. Omdat de oefenwed-
strijd deze avond niet doorgaat, is hij maar wat voor zichzelf  gaan trainen. 
In het bescheiden clubgebouw vertelt de blonde sportman waarom hij 
gekozen heeft voor de club met twee echte polovelden, een oefenveld en 
een grote zandarena. “Als polospeler ben ik tot bloei gekomen in Was-
senaar, maar dit is de grootste club van Nederland. Je hebt hier de beste 
faciliteiten. Het belangrijkste is dat ik hier altijd kan trainen. En trainen 
is belangrijk als je niet zo veel talent hebt, haha. Polo is echt mijn passie. 
Mijn ontspanning, naast mijn werk. Deze club is een plek waar ik me 
even kan afzonderen, waar ik tot rust komt. Ik woon in het centrum van 
Amsterdam, maar zodra ik in de auto stap, valt de stress van me af. Als ik 
eenmaal op de club ben, vind ik het heerlijk om even niet bereikbaar te 
zijn, alsof  een ‘fan’ door mijn hersenen blast. Alle drukte is meteen weg.”

TEMPERAMENT

Jim Souren speelt al bijna twintig jaar polo. “Ik groeide op in Arnhem, 
waar paardrijden de normaalste zaak van de wereld is. Ik rijd al vanaf  
mijn zevende. In 1987 ging ik studeren in Amsterdam. Ik werd in 1997 
voorzitter van de Amsterdamse Studenten Rijvereeniging HORS van de 
Hollandsche Manege aan de Overtoom. Toen ik een keer een originele 
activiteit moest verzinnen voor de vereniging kwam ik uit op een polotoer-
nooi. Ik vond het zelf  meteen heel leuk: hiervoor had ik leren rijden! In 
de dressuur was ik een ‘lelijke ruiter’. Ik heb heel veel roze lintjes (laatste 
plaatsen, red.) verzameld, haha, maar in de polosport maakt het niet uit 
dat je wat slordiger rijdt. Bovendien was het geweldig om met dat balletje 
aan de slag te gaan. En je doet het niet alleen, het is heel gezellig om met 
een team op pad te gaan.”
Buiten stelt Jim zijn paarden voor, die net worden afgezadeld door de 
‘groom’. Hij klopt een merrie even op haar rug. “Dit is Graciela, mijn 
koningin. Heel veel temperament, maar het is bizar hoe goed we elkaar 
aanvoelen. Ik zet haar meestal het laatste kwart van de wedstrijd in.  
En dan hebben we nog Olivia, Diego en Llovizna, ook hele goede paar-
den. Als ik hier aankom, ga ik altijd even kijken hoe ze erbij staan. Goede 
paarden spelen echt mee, zijn competitief  ingesteld. Ik kan natuurlijk niet 
met ze praten, maar volgens mij genieten ze echt van het spel.” 
Met zijn teamgenoten én de paarden heeft Jim de afgelopen jaren in Ne-
derland de belangrijkste toernooien minstens één keer gewonnen; in 2011 
en 2015 werd zijn team Nederlands kampioen. In 2014 nam hij namens 
Nederland deel aan het EK Polo in Frankrijk. Hebben ze daar ook nog 
een wedstrijd gewonnen? “Dat is een pijnlijke vraag”, lacht hij. “Helaas 
niet. We verloren drie van de vijf  wedstrijden in de extra tijd. Zelfs tegen 
gastland Frankrijk waren we dicht bij de overwinning, we stonden nog 
vóór in het laatste kwart. Met wat hulp van de scheidsrechter wonnen de 
Fransen uiteindelijk toch in de extra tijd. Het blijft echter een bijzondere 

ervaring dat je in het oranje mag spelen, in een 
sport waar je zoveel passie voor hebt. Geweldig 
dat ik dat in augustus nog een keer mag mee-
maken bij het EK in Berlijn.”

NEDERLANDSE RADIO

Het team van Jim wordt gesponsord door 
Nederland.FM: zijn eigen radioportal. Via de 
website kunnen mensen sinds 1999 alle  
belangrijke Nederlandse radiostations volgen; de 
portal telt inmiddels ruim 700.000 ‘streamstarts’ 
per dag. “Ik heb Nederland.FM bedacht toen 
ik nog in mijn studentenhuis woonde. Al mijn 
huisgenoten vlogen uit naar het buitenland, 
maar ze misten de Nederlandse radio. Zo kwam 
ik op het idee. Het opmerkelijke is dat momen-
teel slechts 5 procent van de gebruikers uit het 
buitenland komt, dus 95 procent uit Nederland. 
Dat is best bijzonder met de opkomst van dien-
sten als Spotify en Deezer. Radiostations betalen 
ons voor bannercampagnes en luisteronderzoek. 
Wie luisteren er naar een zender? Wanneer 
schakelen luisteraars om? Die informatie is voor 
radiostations heel waardevol.”
Jim Souren werkt ook nog twee dagen per week 
als orthodontist. Hij ziet het als zijn belangrijk-
ste taak om kinderen zelfvertrouwen te geven. 
“Sommigen van die kinderen zijn jarenlang 
gepest vanwege hun scheve tanden. Dankzij 
een goede beugel kunnen ze op de middelbare 
school met rechte tanden en een schone lei  
beginnen. Ik zie hun zelfvertrouwen gedurende 
de behandeling groeien, ze worden vrolijker 
en sterker. Als ik daar een een bijdrage aan heb 
geleverd, dan is mijn missie geslaagd.” Naast 
zijn twee ‘vaste’ banen is Jim één dag per week 
vastgoedbeheerder, vooral om zijn geld op een 

V

‘HET IS BIZAR 
ZO GOED ALS 
GRACIELA MIJ 
AANVULT’
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GOOISCHE MAN JIM SOUREN

JIMS 
DILEMMA’S
BROGUES OF 

RIJLAARZEN?

In mijn studententijd heb 

ik heel wat brogues versle-

ten. Nu elke twee jaar één 

paar polorijlaarzen.

ARGENTINIË OF 

NEDERLAND?

Nederland elf maanden 

per jaar en één maand per 

jaar Argentinië, van half 

november tot half decem-

ber. Even een warme neus 

halen en genieten van het 

weer, het eten, de mensen 

en de paarden en polo 

in Argentinië. Ik kan het 

iedereen aanraden.

AANDELEN OF 

PANDJES?

Hm, wordt van beide 

niet echt warm. Daar ligt 

niet echt mijn passie en 

aandacht. Maar met die 

huidige lage rentestand 

en dus te hoge box 3 

belasting moet je wel iets 

doen met je geld om het 

te behouden...

PORSCHE OF 

RANGE ROVER?

Mini Roadster Cabrio. Je 

hebt twee auto’s voor 

hetzelfde geld, open en 

dicht!

BADPAK OF BIKINI?

Bikini

BLOND OF DONKER?

Donker met wat high-

lights

KIM OF GRACIELA?

Eén uur per dag Graciela, 

ervoor en erna Kimmy

BIER OF CHAMPAGNE?

Rode wijn, Salentein 

Primus Malbec. Heerlijke 

wijn uit Argentinië van 

de vorig jaar overleden 

Nederlandse eigenaar 

Mijndert Pon.

IBIZA OF 

TERSCHELLING?

Terschelling, fi etsen van 

de Brandaris naar café de 

Groene Weide voor een 

optreden van Hessel. En 

daar wat drankjes doen als 

hulp om de altijd aanwe-

zige tegenwind terug te 

trotseren.

RADIO OF TELEVISIE?

Overdag radio, ‘s avonds 

tv. Als ‘buitenstaander’ heb 

ik veel respect gekregen 

voor alle radio- en televi-

siestations en de mooie 

programma’s die ze met 

veel passie maken! Mijn 

missie is altijd geweest om 

meer luisteraars en nu ook 

kijkers door te sturen naar 

die mooie programma’s. 

verstandige manier te beleggen. “Het is heel prettig om geld te hebben om 
de dingen te doen die je leuk vindt met de mensen die je liefhebt. Het geeft 
me vooral de vrijheid om creatief  te zijn. Zo ontwikkelen we nu een nieuwe 
portal, Nederland.TV, met een selectie uit het enorme televisieaanbod, ver-
deeld over themakanalen. Ik kan nieuwe dingen uitproberen zonder dat ik 
bang ben om fouten te maken. Ik heb weleens een Porsche gekocht omdat 
ik daar het geld voor heb, maar materiële dingen vind ik steeds minder 
belangrijk. Het gaat erom dat je rijk bent in je ziel en in je hart. Ik vind het 
tegenwoordig prima om op vrijdagavond lekker met mijn vriendin aan de 
keukentafel te zitten, terwijl ik vroeger alle glamourfeestjes afl iep omdat ik 
bang was iets te missen.” 

ZEGENINGEN

Toch houdt Jim nog steeds wel van een feestje. “Ik heb een topweekend 
als ik met vrienden naar een polotoernooi ga, op zaterdag een goed feest 
vier en de volgende dag ook nog de fi nale win. Vorig jaar kwam dat bij het 
toernooi in Waalre allemaal samen. Mijn vader was toen net overleden. 
Onze beste speler, Gonchi Bernal, viel in de eerste minuut uit met een ge-
broken schouder. Gelukkig konden we een goede vervanger strikken, Mic-
ky Lagos. Die was nota bene al op weg naar huis. Hij gaf  ons een enorme 
boost. Door een goal in de laatste minuut wonnen we de wedstrijd met 
een half  punt voorsprong. Ongelofelijk. Op mijn vaders verjaardag. Ik heb 
de overwinning opgedragen aan mijn vader.” Vorig jaar verloor Jim niet 
alleen zijn vader, maar ook een heel dierbare vriendin. “Dan realiseer 
je je dat het leven eindig is. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Wat 
wil ik nog doen in mijn leven, wat wil ik nalaten? Ik denk nu voor het 
eerst serieus na over kinderen. Vroeger zag ik op tegen de verantwoor-
delijkheid. Mijn vriendin heeft een zoontje van vijf  en ik zie inmiddels 
ook de leuke kanten ervan. Gelukkig is ze pas 28, dus het heeft nog geen 
haast. Verder tel ik mijn zegeningen. Ik ben dankbaar dat ik in het leven 
de dingen kan doen die ik wil doen, het is goed zo.”

‘IK DENK VOOR 
HET EERST 

SERIEUS NA OVER 
KINDEREN’

Amsterdamse Corps Polodag 2012 in 
het Amsterdamse Bos Amsterdam Polo Trophy 2010 Jim met Velthuyse & Mulder meisjes
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