
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op dinsdag 28 november 2017 

in het “Wapen van Assendelft” te Assendelft. 


Aanwezig: 
Vertegenwoordigers van de kortebaanverenigingen en –stichtingen uit: 
Assendelft, Bemmel, Beverwijk, De Lier, Egmond aan den Hoef, Enkhuizen, Heemskerk, Hillegom, Hoofddorp, Lisse, Medemblik, 
Middenbeemster, Nootdorp, Purmerend, Roden, Santpoort, Sassenheim, Stompwijk, Voorschoten, Venhuizen, Warmond, Wognum, 
Utrecht, IJmuiden, ’t Zand, Zwanenburg.  

Aanwezig ook de ereleden: Gerlag Vis, Peter Bisschop, Theo van der Lans. Verder vertegenwoordigers van de NDR, Runnerz, BES 
Event Service, Hilgersom Tekstproducties, Piet Borsboom en Maartje Brakenhoff. 
De bestuursleden: Gerard Post Uiterweer (voorzitter), Frans Jansen (secretaris), Jasper de Jong (penningmeester), Bas Kunz 
(bestuurslid) en Hans Ruygrok (bestuurslid).  

Ook aanwezig na het officiële gedeelte de prijswinnaars: John de Leeuw (beste pikeur), Djimmy Schneider (eigenaar 
kortebaanpaard 2017), Micha Brouwer (kampioen bij de leerlingpikeurs) en Hans Bot, kampioen bij de trainers.  

Afwezig met kennisgeving: Vroomshoop. Afwezig zonder kennisgeving: Schagen. 
Bericht van verhindering ontvangen van: 
Erelid Ad van Zanten, Henk Beemsterboer, Martin Eeken, Jaap Poelstra, Laurens Olivier, Rob Slootbeek, René Stembert en Hans Kas. 
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1. Opening 

De voorzitter heet allen hartelijk welkom. Er is een grote opkomst van de verenigingen en stichtingen. Ook andere 
belanghebbenden en belangstellenden zijn goed vertegenwoordigd.  

Vanwege het realiseren van een nieuw totalisatoromzetrecord tracteert Runnerz de aanwezigen op een heerlijk gebakje.  

2. Vaststellen notulen bondsvergadering van 13 december 2016 

Er is een aanvulling: 
- Onder punt 1 Opening staat de naam Gerard Vis. Dit moet zijn Gerlag Vis. 

Verder geen opmerkingen. Het verslag wordt onder dank aan Aad Lagerberg vastgesteld.  

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Bericht van de heer Tjoelker waarin hij vraagt om snelle buitenlandse paarden met hoge winsommen geen vijf meter ontheffing te 
geven als zij na drie deelnames nog geen € 750 hebben gewonnen. De secretaris heeft de kortebaanverrichtingen van 26 

buitenlandse paarden nader beschouwd. Er zijn paarden die meteen prijzen winnen en niet voor ontheffing in aanmerking komen. Er 

zijn ook paarden die het kortebanen niet onder de knie hebben gekregen (ook met vijf meter ontheffing). Slechts in drie gevallen 

heeft een buitenlands paard met vijf meter ontheffing een kortebaan gewonnen. De vergadering stemt in met het voorstel om de vijf-

meter-regelontheffing te handhaven. 

Een alternatieve puntentelling ter bepaling van het leerlingklassement ontvangen van de heer Van Den Outenaar waarin gewerkt 
wordt met het aantal gewonnen ritten als percentage van het aantal mogelijke ritten, aangevuld met de bonuspunten voor plaatsing 
bij de eerste vier. De vergadering wil vasthouden aan de huidige puntentelling, omdat deze voor het eerst is ingevoerd en een 

levendig leerlingpikeursklassement heeft opgeleverd. De voorgestelde puntentelling zal wel onder de aandacht van het bestuur 

blijven. Als er over meer jaren gegevens zijn verzameld, kan dit voorstel opnieuw worden ingebracht.  

De brief van de heer Otten (Hillegom) is al tijdens de evaluatiemiddag (7 november) aan de orde geweest en zal ook tijdens deze 
vergadering nog ter sprake komen. 

4. Jaarverslag 2017 van de secretaris 

Aan de hand van enkele dia’s licht de secretaris het koersjaar 2017 toe. Belangrijke punten zijn: 
- Het systeem van uit elkaar loten heeft prima voldaan. Ook volgend jaar wordt dit gehanteerd. 
- Een iets afnemend aantal starters (nu 123), een enigszins dalende trend is waarneembaar 
- Stijging van totaal prijzenbedrag (€ 142.844,-) en het gemiddelde bedrag per kortebaan (€ 5.103) 
- Omzetrecord totalisator € 934.313,-. Met een all-time high record van Santpoort (€ 121.754,-) 
- Een stijging van de gemiddelde omzet per kortebaan werd ook gerealiseerd (nu € 33.368,-), eveneens een record.  
- Qua prijzengeld en totalisatoromzet doen de gezamenlijke kortebanen het goed in vergelijking met de grasbanen en de 

langebanen. Wolvega is niet meegeteld. 
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5. Financieel verslag 2017 

De penningmeester geeft een toelichting. Alle verenigingen hebben de contributie betaald. Het jaarresultaat is € 2.718,-. Het eigen 
vermogen bedraagt € 18.779,-. Voor verdere details wordt verwezen naar het jaarverslag.  

6. Verslag van de kascontrolecommissie 2017 

Namens de kascontrolecommissie licht Hans Nipshagen (Medemblik) haar controlewerkwijze toe. Steekproefsgewijs zijn inkomsten 
en uitgaven gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De boekhouding is degelijk, controleerbaar en voorzien 
van alle bescheiden. De commissie stelt de vergadering om decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.  

7. Vaststelling jaarrekening 2017 

De vergadering stelt de jaarrekening 2017 vast. Zij stemt in met toevoeging van het positieve resultaat aan de algemene reserve.  

8. Benoeming van de kascontrolecommissie 2018 

De heer Leen van den Ende is aftredend. Hans Nipshagen (Medemblik) en Henri Stol (Sassenheim) vormen nu de 
kascontrolecommissie. Reservelid wordt de heer Hans Nelissen (Heemskerk).  

9. Discussie over ontwikkeling/bestemming algemene reserve op langere termijn 

Kortebanen behouden is niet alleen deelnemers behouden, maar vooral ook nieuwe deelnemers interesseren.  
- idee 1: financiële ondersteuning van nieuwe/startende kortebanen (garantstelling);  
- idee 2: stimuleren deelname startende trainers/eigenaren, en/of op handicap staande toppaarden, d.m.v. tijdelijke 

vrijstelling inschrijfgeld (uit bondskas);  
- idee 3: Kortebaan Challenge i.s.m. Duindigt of Wolvega; 
- idee 4: herintroductie voor de kortebaandag 2e paasdag in Alkmaar, met eventueel garantie voor de tekorten (Henri Stol); 
- idee 5: niet alle reserves snel opmaken; houd een ondergrens aan voor de reserves; een prijzengeldgarantie is mogelijk; 
- idee 6: het instellen van een stimuleringsregeling kortebaandebutanten.  

Na discussie met de zaal krijgt het bestuur toestemming van de vergadering om enkele ideeën uit te werken met bijbehorende 
begroting. 

10. Het nieuwe kortebaanseizoen, aandachtspunten van de evaluatie van 7 november 

- Het maximum aantal starters op de kortebaan wordt gesteld op 24. De NDR geeft geen compensatie meer voor een hoger 
aantal. Deze maatregel is gebaseerd op een solidariteitsprincipe. De beschikbare paarden kunnen dan zoveel mogelijk 
over de kortebanen verdeeld worden. De starttijd blijft normaal gesproken 13.30 uur om op tijd klaar te kunnen zijn. 

- In de reglementen is een aantal van 15 aangegeven paarden niet voorzien. Bijbellen is dan de enige optie (of in het 
uiterste geval afgelasten, wat zeer ongewenst is maar gelukkig ook vooralsnog zeer onwaarschijnlijk). 

-
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- De NDR streeft ernaar om op de dag van de aangifte de loting te doen. Organisatorisch is het belangrijk om zo dicht 
mogelijk bij de te verrijden kortebaan aangifte te doen. Bij een vrees voor een tekort aan paarden, worden de leden op het 
hart gedrukt tijdig in overleg te gaan met de NDR, wat de NDR voldoende tijd geeft om zo nodig maatwerk te leveren. Voor 
kortebanen die vlak na elkaar verreden worden is het noodzakelijk, middels collegiaal overleg, tot een zo goed mogelijke 
afstemming te komen daar waar het de starters betreft. Probeer de beschikbare paarden, in samenspraak met trainers en 
eigenaren over de kortebanen te verdelen. Samenwerking zal vruchtbaarder zijn dan concurrentie. Wellicht is het ook 
mogelijk om de handen ineen te slaan met een regionale competitie, of een gezamenlijke financiële prikkel waardoor het 
aantrekkelijker wordt om ook op uw kortebaan te starten. Waar mogelijk kan men ook denken aan het verplaatsen van een 
kortebaandatum naar een rustiger periode.  

- Ook in relatie tot het aantal starters op de kortebaan worden de verenigingen uitgedaagd om hun kortebaan zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken. Het prijzengeld is het eerste wat opvalt. Denk daarbij niet alleen aan de eerste prijs. Ook 
de wat lager geplaatste paarden moeten nog een behoorlijke prijs tegemoet kunnen zien. Verder merken we veel 
waardering van betrokkenen voor verschillende blijken van gastvrijheid. Het geven van startgelden is bij de evaluatie door 
de deelnemers niet als een groot pluspunt genoemd en wordt dan ook niet aanbevolen.  

- Voor de bezoekers kan informatie over de prestaties van de paarden, bijvoorbeeld het aantal overwinningen, het wedden 
interessanter maken. Als de verenigingen specifieke informatie aan de bezoekers willen geven, is het aan te raden de 
kortebaanspeakers hiervan ruimschoots en tijdig te voorzien. 

- Het zweepgebruik blijft verboden. 
- De KWAKO-lijst is een goed instrument om volledig aan eisen van een veilige kortebaan, te voldoen. Per kortebaan zijn er 

vaak specifieke aandachtspunten/vereisten die de verenigingen in acht moeten nemen. Kortebaancoördinator Jaap 
Poelstra zal het initiatief nemen om deze bij de verschillende kortebanen (opnieuw) onder de aandacht te brengen 

- Het streven is om eventuele pauzenummers tussen de omlopen niet langer te laten duren dan tien minuten. Belangrijk is 
om trainers en pikeurs goed te informeren wanneer de baan weer vrij zal zijn, zodat officials en trainers bij de planning van 
het voorwerken hiermee rekening kunnen houden. 

- Het uit elkaar loten van de pikeurs die zichzelf in de 2e en 3e omloop hebben geloot, blijft gehandhaafd. Het systeem heeft 
goed gewerkt.  

- De startprocedure zal strikter worden gehandhaafd. De pikeur die in zijn/haar eigen startvak blijft staan, waardoor de 
tegenstander niet goed kan starten, kan na een waarschuwing, ook de witte vlag krijgen, waarna de tegenstander de rit kan 
afmaken.  

- Fictieve nummers bij de loting hoeven niet meer gebruikt te worden. Er is een volledig automatische, handbediende 
lottomachine aangeschaft en aan Jacques van Loenen als lotingmanager, uitgereikt.  

Het bestuur onderhandelt momenteel met Runnerz over een meerjarig contract. Inzet is een gelijkschakeling van de 
afdrachtpercentages aan de verenigingen van on- en off-track wedden. Dit is van belang omdat er een tendens is van een toename 
van off-track wedden (een lager percentage ± 11%) ten koste van het on-track (een hoger percentage ± 20%). Bij deze inzet geldt de 
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premisse dat de kortebaanorganisaties er op vooruit gaan, want ook zij hebben te maken met steeds hogere kosten. De heer Bijl 
(Enkhuizen) waarschuwt voor gelijke percentages. Hij ziet meer in gelijke bedragen gestaffeld over omzetbedragen.  

- Er bestaat nog onduidelijkheid over de door Runnerz verplicht in te houden kansspelbelastingen in het kader van de 
nieuwe wet op de kansspelen. Verder gaat de overheid een nieuwe tender uitschrijven voor het off-track wedden (de wet 
KOA Kansspelen Op Afstand)). Het is dus denkbaar dat we met twee of meer wedaanbieders te maken krijgen. “Mocht het 
allemaal te erg worden, dan kunnen we altijd nog een bingo organiseren met onze nieuwe machine”, aldus een van de 
leden! Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauw gezet en houdt de verenigingen op de hoogte. De voorzitter drukt de 
leden op het hart zich serieus te beraden op financiële continuïteit, mocht de opbrengst uit de totalisator, onder invloed 
van deze ontwikkelingen, in de toekomst onverhoopt sterk teruglopen of geheel opdrogen.  

11. De verzekering voor het onzekere 

Via de Kortebaanbond bent u verzekerd voor:  
Wettelijke Aansprakelijkheid t.z.v. het verzorgen van logistieke invulling voor het houden van paardenracerijen max. € 1.250.000 
per aanspraak en max. € 2.500.000,00 per verzekeringsjaar.  
Wat niet? 

- Diefstal, verduistering of vermissing van zaken toebehorende aan leden en/of bezoekers.  
- Schade paarden, paardentuig, sulky's, berijders en andere deelnemers. 

De NDR heeft een collectieve verzekering voor:  
Wettelijke Aansprakelijkheid eigenaren van de ingeschreven paarden, ingeschreven bij de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport, 
voor schaden door paarden veroorzaakt.  

- Schade aan sulky’s en tuigen, mits door een andere deelnemer veroorzaakt en de koers geschiedt onder auspiciën aan de 
Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. 

Wat niet: 
- Opzet, roekeloosheid, nalatigheid: reken bij een fikse claim ook op een fikse bewijslast.  

- Uniforme evenementenverzekering blijkt geen optie, door diversiteit van organisaties en locaties.  
- Overige risico’s kunt u zelf inschatten en zelf verzekeren.  

Er is behoefte aan meer informatie. Wognum wil graag een kopie van de polis van de NDR en van de kortebaanbond ontvangen, om 
onzekerheid over wat nu wel en wat niet is gedekt, te kunnen wegnemen. De zinsnede op het programmablad: “Het bestuur 
aanvaardt geen aansprakelijkheid …” heeft geen betekenis. Als er een eigen verzekering is afgesloten, dan dient men deze op het 
punt van aansprakelijkheden kritisch te beschouwen. Het is erg nuttig om met de verzekeraar een aantal cases door te spreken in 
termen van aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden, eigen risico’s en dekkingen. Standaard zal er voortaan een ongevallen 
registratieformulier via de NDR beschikbaar zijn (Jaap Poelstra en Martin Eeken).  
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De NDR zegt toe om in kaart te brengen wat zij moet doen met de buitenlandse paarden en de niet-definitief ingeschreven paarden 
in het Stamboek Nederlandse Paarden (harddravers). In het OB1 van 2018 zal er een formulier komen waarop de trainers de 
paarden kunnen opgeven, welke alsnog onder de NDR-paardenverzekering vallen.  

Het blijkt telkens weer dat er veel aandacht nodig is voor de kwaliteit van de EHBO. Leden wordt geadviseerd de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van professionele medische hulp (huisarts) en de aanrijroute en -tijd van een ambulance nauwkeurig af te stemmen 
en vast te leggen. Een concreet advies is een huisarts die in de directe omgeving van de kortebaan woont, bereid te vinden 'standby' 
te zijn.  

12. BTW-plicht 

BTW-plicht verenigingen n.a.v. arrest nr. C-432/15 van het Europese Hof van Justitie van 10 november 2016; het afschaffen van BTW 
op gewonnen prijzengeld bij wedrennen. 
Prijzengeld is vrij van BTW. Een tevoren gegarandeerde vergoeding (bijv. ’startgeld’) is wél onderworpen aan de BTW. Bij de 
verrekening van de BTW door de verenigingen kan het van BTW vrijgestelde bedrag, niet verrekend worden. De BTW-plicht van een 
vereniging wordt bepaald aan het verdienmodel/inkomsten. Niet relevant is of een vereniging BTW kan terugvorderen aan 
voorbelasting. Specifieke vragen van Nootdorp zal de penningmeester van het bestuur gaan beantwoorden en natuurlijk ook van 
andere verenigingen. 

13. Een (houdbare) toekomst voor de kortebaan 

Aan de hand van enkele stellingen discussiëren de verenigingen over (on)mogelijkheden. 
‘Om te waarborgen dat alle kortebanen voldoende deelnemers krijgen moeten afspraken worden gemaakt over een maximum aan 
prijzengeld, reisgeld, overnachtingskosten, etc.’ 

- Lost alleen een probleem op waar kortebanen elkaar ‘in de weg zitten’  
- Zonder deelnemers geen kortebaan, streef naar hoger prijzengeld  
- Samenwerken door bieden van premie op gecombineerde inschrijving 

De heer Otte (Hillegom) is er erg op tegen dat verenigingen door hoger prijzengeld paarden bij elkaar gaan wegkapen. De heer Bijl 
(Enkhuizen) is voor een maximalisering van het prijzengeld. Door te grote verschillen gaan de verenigingen met lagere budgetten 
het loodje leggen. De vergadering discussieert over hoe ver de onderlinge solidariteit kan en moet gaan. Solidariteit wordt wel 
belangrijk gevonden, maar over de mate waarin en de vorm daarvan zijn de meningen verdeeld. Enkele opmerkingen: geen 
uitwassen, streefbedragen voor wat betreft prijzengeld zijn nodig, zoek samenwerking en combineer bijvoorbeeld inschrijvingen in 
de omgeving (premiëring gecombineerde inschrijving), maak onderling afspraken, solidariteit is niet van bovenaf te regelen,. 

Als een kortebaan wegens geringe inschrijving met 16 paarden moet starten, kan het programma worden uitgebreid door met een 
A-/B-draverij te werken. Winnaars 1e omloop strijden in A om plaats 1-4, verliezers in B om plaats 5-8. Dit heeft voor- en nadelen: 

- Koersverloop zeer complex voor het (veelal eenmalige) publiek  
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- Winnaar B-draverij zou meer kunnen winnen dan nr. 4 A-draverij  
- Paarden moeten extra inspanning leveren, maar hebben ook extra startkans  
- Kans op hogere omzet totalisator wordt zeer gering ingeschat. 

Nootdorp heeft bovenstaand punt ingebracht. Vanuit trainers is er niet zo veel animo voor. Het prijzengeld voor de B-draverij mag 
niet hoger zijn dan van de A-draverij, maar ook weer niet te laag. “€ 125,- is wel erg weinig voor minimaal vier zware ritten’. Een 
vereniging die het toch een keer wil proberen, kan dit doen maar zal dit met alle betrokken partijen intensief moeten voorbereiden. 
Bij de uitschrijving van een kortebaan moet dit al aangegeven worden, inclusief de prijzengelden. Men kan niet twee dagen van te 
voren besluiten dat er een A-B draverij wordt gehouden. 

Kortebanen met weinig budget zijn net zo belangrijk voor het KB-circuit als de banen met meer geld. We moeten elkaar helpen om 
de kortebaan voldoende kritische massa te laten behouden. Deze stelling is ingebracht door Egmond aan den Hoef en Jaap Poelstra. 

- idee 1: een fonds aanleggen om kortebanen financieel te steunen  
- idee 2: elkaar helpen/leren van elkaar om (meer) inkomsten te genereren. 

In algemene termen ondersteunt de vergadering het principe van solidariteit. Het kortebaancircuit moet voldoende kritische massa 
behouden om het voor trainers en eigenaren aantrekkelijk te houden deel te nemen. Het idee om een deel van de toto-afdrachten 
te reserveren voor de minder gefortuneerde bondsleden wordt niet direct omarmd. In samenwerking met Runnerz zou per 
kortebaan een activiteitenplan moeten komen om het wedden op de kortebaan te stimuleren. Overigens moeten de verenigingen 
zich beraden op hun verdienmodel. Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst, vanwege de nieuwe kansspelwetgeving, de 
toto-opbrengsten minimaal zullen zijn. Het verdient daarom aanbeveling dat de verenigingen actief gaan nadenken over andere 
inkomstenbronnen. Het bestuur zal in het 'Bondsbulletin' 2018 een overzicht beschikbaar stellen van mogelijkheden om inkomsten 
te vergroten en kosten te verlagen.  

14. Vaststellen bondscontributie 2018 

De bondscontributie blijft gehandhaafd op € 375,-. 

15. Vaststellen reiskostenvergoeding 2018 

De reiskostenvergoeding wordt verhoogd en zal met ingang van 2018 minimaal € 85,- per paard bedragen. Voor ver weggelegen 
kortebanen (vanuit Holland geredeneerd) is het niet onlogisch een wat hogere vergoeding te geven. Denk aan Bemmel, Roden en 
Vroomshoop. 

16. Vaststellen kortebaankalender 2018 

De kortebaankalender 2018, zoals deze nu voorligt, wordt aangenomen. De vergadering bespreekt een aantal knelpunten, 
waaronder Purmerend/Hillegom/Medemblik, Egmond/Joure/Warmond, Zwanenburg/Wolvega, Voorschoten/Wolvega (27 juli), 
IJmuiden/Emmeloord en Middenbeemster/Leek.  
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Op donderdag 30 november is er een gezamenlijk banenoverleg om de koersen landelijk breed zo veel mogelijk op elkaar af te 
stemmen. Wellicht dat enkele knelpunten opgelost gaan worden. Het is van belang tijdig met trainers en eigenaren in overleg te 
treden om de beschikbare paarden zo goed mogelijk over de kortebanen te kunnen verdelen. 

Het Kampioenschap van Nederland wordt in 2018 in Middenbeemster verreden en in 2019 in Santpoort. Voor 2020 waren er drie 
kandidaten (in volgorde van aanmelding Stompwijk, Hoofddorp en Nootdorp). Na beraad en overleg stelde het bestuur voor 
Hoofddorp, vanwege het 10-jarig bestaan, het NK 2020 te geven. Stompwijk reserveert nog even twee jaren (2021 en 2023) en laat 
spoedig weten welk jaar gekozen wordt. Tijdens de vergadering bracht Lisse naar voren dat het graag in 2022 vanwege het 175 jarig 
bestaan het NK wil organiseren. De vergadering stemt hiermee in. Voorschoten heeft 2024 gereserveerd, Heemskerk 2025 en ’t 
Zand 2018. Alle vanwege bijzondere jubilea.  

17. Wat verder ter tafel komt 

Erelid Peter Bisschop constateert dat in het jaarverslag de stichting statutair in Wijchen is gevestigd. Blijkens de inschrijving in de 
Kamer van Koophandel moet dit Alkmaar zijn. Waarvan acte. 

18. Rondvraag 

Assendelft vraagt wie er verantwoordelijk is voor het parkeren van de vrachtwagens op het stalterrein. Manus Bouwhuis zorgt als 
coördinator stalterrein voor een zo economisch mogelijke indeling. Deelnemers zullen zijn aanwijzingen moeten opvolgen. 

Henk Hoogweg (Nootdorp) laat weten dat zijn vereniging een calamiteitencoördinator heeft aangesteld die alle acties rondom 
EHBO, arts, ambulance, veearts, veiligheid en bewaking onder zijn beheer heeft. Personen, taken en verantwoordelijkheden worden 
in diverse draaiboeken opgenomen. 
  
Piet Bijl (Enkhuizen) dankt namens de vergadering het bestuur voor de vele verrichte werkzaamheden, de goed verzorgde 
vergaderstukken, de toelichtingen van diverse agendapunten tijdens de vergadering en de vlotte afwikkeling. De vergadering 
ondersteunt zijn betoog met applaus. 

19. Sluiting officiële vergadering (15.30 uur) 

Ondanks een volle agenda is het officiële deel van de jaarvergadering op tijd beëindigd.  

20. Pauze 
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21. Huldiging van de kampioenen 2017 (16.00 uur) 

De voorzitter huldigt de kampioenen. Bij de pikeurs is het weer John de Leeuw. Hij won zeven kortebanen en was daarnaast nog 14 
maal bij de eerste vier. Met een totaal van 66 punten was hij onbereikbaar voor de concurrenten.  

Micha Brouwer won voor de eerste keer de titel bij de leerlingpikeurs. Casanova was voor hem een dankbare puntenpakker.  

Kampioen bij de paarden was Dutch Buitenzorg. Hij prolongeerde zijn Nederlandse titel op de kortebaan. Hij won vier kortebanen 
en was ook nog vier maal bij de eerste vier. Zijn winsom bedraagt dit jaar € 16.155,-  

Bij de trainers was Hans Bot ongenaakbaar. Zijn paarden wonnen acht kortebanen. Het prijzenbedrag bedraagt € 33.840,-  

De winnaars kregen een bos bloemen, Micha Brouwer een mooi trainingsjack gesponsord door Harry van den Bosch en een envelop 
met inhoud. De helm voor John de Leeuw zal bij het drafgala in Wolvega worden uitgereikt. Naast de bloemen was er ook voor hem 
de gebruikelijke envelop met inhoud.  

Voor Djimmy Schneider, eigenaar van Dutch Buitenzorg, en voor de winnende trainer waren er bierpullen en onderzetters met 
afbeeldingen van hun coryfeeën beschikbaar. 

De vier kampioenen van het seizoen 2017 (foto Maartje Brakenhoff) 
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22. Bekendmaking ‘Kortebaan van het Jaar’ door Hilgersom Tekstproducties 

Aan de hand van een mooie videosamenvatting van het kortebaanseizoen werd de winnaar bekend gemaakt. Dit jaar werd Utrecht 
tot Kortebaan van het Jaar uitgeroepen. De jonge organisatie had aan alles gedacht. De prachtige locatie van de Maliebaan voldeed 
aan alle eisen en was omringd door tal van activiteiten. Ondanks het slechte weer was er een goede publieke belangstelling. De 
toto-omzet was hoger dan de vorige keer. Burgemeester Jan van Zanen hield een gloedvolle toespraak. Wat hem betreft volgend 
jaar weer! 

Merel Reijnders (l) en Kim Hofman, studenten van DSK Utrecht ontvangen uit handen van Mathieu Hilgersom de trofee  
van ‘de Kortebaan van het Jaar’ (Foto Maartje Brakenhoff) 

  
Frans Jansen, secretaris
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