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Bericht van de voorzitter

Het kortebaanseizoen 2022 ging met samengeknepen billen van start. Hoe zou het gaan met het aantal paarden? 
Zou het lukken om met 24 paarden te starten of zouden we al snel moeten teruggrijpen op ons noodplan, de 
'Grand-16'? Dat laatste bleek al snel nodig: op 23 juni maakte de 'herkansingsronde' zijn debuut in een bloedheet 
Beverwijk. Maar 2022 zou een jaar worden met nog veel meer kopzorgen.  


We begonnen het jaar met eindelijk weer een jaarvergadering: op 15 februari 2022 was de coronacrisis voldoende op zijn 
retour om gezamenlijk bijeen te kunnen komen. Intussen was wel het Wapen van Assendelft tegen de vlakte gegaan: Villa 
Flora in Hillegom bleek een goed alternatief en lijkt voorlopig onze nieuwe thuisbasis te blijven.  

Grand-16. Na een unaniem besluit in de jaarvergadering om bij gebrek aan paarden collectief terug te schakelen naar 
maximaal 16 starters werd dit op 23 juni werkelijkheid in Beverwijk en maakte de kortebaan kennis met de Grand-16. Een 
koersverloop dat het hele seizoen omstreden bleef, maar wel een aantal verrassende prijswinnaars opleverde. Driemaal 
kwam de uiteindelijke winnaar van een kortebaan terug na in de eerste omloop te zijn verslagen. Dit gebeurde met Flavius 
Boko in Middenbeemster, met Southwind Raptor in Santpoort en met Jet Bianco in Enkhuizen. Wellicht een gruwel voor de 
kortebaanpuristen voor wie de afvalrace een ijzeren wet betekent, maar voor wedders en deelnemers een herkansing die een 
dag lang plezier en spanning opleverde. Voornaamste is dat dankzij de Grand-16 (die negen keer geen Grand-16 was, 

tweemaal zelfs maar een Grand-12) kortebanen met weinig paarden toch een volwaardig programma konden bieden voor 
publiek en omringende horeca: een belangrijke voorwaarde voor de exploitatie. Voor het komend seizoen is met de 
deelnemers en de NDR overeengekomen dat we teruggaan naar het reguliere koersverloop voor maximaal 24 paarden. 
Minder belastend voor de paarden, en hopelijk een stap vooruit naar herstel. Het staat nu al vast dat de 24 niet overal 
gehaald zal worden, maar we streven zoveel mogelijk naar een pure afvalrace. Alleen als minder dan 16 paarden worden 
ingeschreven, blijft ingrijpen nodig: in overleg met ZEturf en de NDR hopen we dit te kunnen oplossen met 'slim bijloten' in 
plaats van een fysieke herkansingsronde. Met minder paarden starten betekent dat naar wens later kan worden gestart, of dat 
een randprogramma kan worden ingepast. Zo blijft de kortebaan ook met minder paarden aantrekkelijk genoeg. 

Nieuwe coördinator stalterrein. Vanaf de eerste koers was duidelijk dat Chris Balkenende als nieuwe coördinator stalterrein 
een aanwinst is voor alle kortebaanorganisaties. Altijd tijdig aanwezig om te ondersteunen en te adviseren bij de baanaanleg 
en ook onder de deelnemers én de NDR-delegaties een graag geziene persoon. Aanvankelijk zou Chris de functie afwisselend 
vervullen met oud-pikeur Wim van Buytene. Wim heeft echter, in overleg met het bondsbestuur, gekozen voor een rol als 
starter. De NDR is nadrukkelijk op zoek naar verse comitéleden, en Wim blijkt met zijn kortebaanervaring een schot in de roos. 
De bezetting van het team NDR-keurmeesters is nog steeds zeer krap in verhouding tot het aantal koersen, zodat ons als 
bondsbestuur ook gevraagd is in onze eigen gelederen rond te kijken. Wie geïnteresseerd is om (al is het maar af en toe) te 
worden ingezet als comitélid wordt van harte uitgenodigd zich te melden voor een van de 'plekken binnen de hekken'. 

Dierenactivisten. Dat er ook mensen zijn die géén affiniteit hebben met de kortebaan, of met de drafsport in het algemeen, 
werd pijnlijk duidelijk in de aanloop naar de kortebaan op de Utrechtse Maliebaan, ter gelegenheid van het lustrum van de 
Diergeneeskundige Studentenkring (DSK). Discussie over dierenwelzijn in de plaatselijke politiek veroorzaakte vertwijfeling 
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bij het faculteitsbestuur van de Universiteit Utrecht. De 
kortebaan dreigde te worden afgeblazen, maar mede op 
aandringen van ons bestuur werd de organisatie toch 
doorgezet. De studenten zagen in dat het belangrijk was te 
laten zien dat de drafsport niet dieronvriendelijk is. 
Voorafgaand aan de draverij werd een paneldiscussie met 
deskundigen en voor- en tegenstanders georganiseerd en 
alle paarden werden voor de wedstrijd aan een veterinaire 
check onderworpen. De deelnemers lieten zich bovendien 
in alle opzichten van hun beste kant zien. Een handjevol 
demonstranten meende desondanks getuige te zijn van 
veel dierenleed, maar de paarden gingen soepel en het publiek zag een prachtige draverij op het Maliebaanparcours.  

Al met al tóch voor de laatste keer. De DSK lustrumcommissie gaat op zoek naar een andere invulling van haar 5-jaarlijkse 
feest, én de Maliebaan staat voor een herinrichting die straks geen ruimte meer biedt voor een draverij. Afscheid van 
misschien wel de mooiste kortebaan van Nederland, dus. En een reminder dat we proactief zullen moeten laten zien dat 
dierenwelzijn ons ernst is. Een verantwoordelijkheid die we delen met de deelnemers en het team van de NDR. 

Besteding transitiegelden. Het duurde bijna twee jaar, maar begin oktober kwam er dan toch witte rook uit de schoorsteen 
van de Europese Commissie: de 'transitiegelden', ons toegekend als compensatie voor de verminderde afdracht uit de 
totalisator –een gevolg van de nieuwe wetgeving rond de kansspelbelasting– worden niét beschouwd als staatssteun en 
mogen dus definitief worden besteed. Goed nieuws, maar tegelijk bewijs dat er in korte tijd veel veranderd is. Tot eind vorig 
jaar dachten we nog te moeten investeren in promotie van het kortebaanbezoek én het wedden bij de totalisator. Het tekort 
aan kortebaanpaarden is inmiddels een veel acuter probleem: de continuïteit van de sport is voor alles gebaat bij het 
behouden en werven van eigenaren, trainers, rijders én natuurlijk paarden voor de kortebaan. Een taak waar we met alle 
kortebaanbesturen gezamenlijk voor staan. We hopen dan ook dat de compensatiebedragen die dit jaar (ten laste van het 
boekjaar 2022-2023, dus gespecificeerd in het volgende jaarverslag) worden toegekend vooral worden geïnvesteerd in de 
toekomst van de sport: prijzengeld, aantrekkelijke premies voor frequente deelname, fokpremies en, breder, in het 
verbeteren van de exploitatie om de continuïteit van het kortebaancircuit te waarborgen. 

Al met al hebben we na twee jaar corona-ellende weer een volledig seizoen beleefd. Geplaagd door een tekort aan 

paarden, een teveel aan zomerhitte en een enkele keer door regenval; maar wél een seizoen met 25 kortebanen waar bijna 

€ 140.000 prijzengeld werd uitgekeerd (exclusief reisgelden, premies en ereprijzen), waar een kleine € 850.000 door de 

kassa's ging bij de totalisator en waar (slechts maar) toch 83 paarden hun beste beentje hebben voorgezet voor een 

seizoen vol prachtige sport. Een terugblik vindt u in dit jaarverslag, met speciale dank aan Maartje Brakenhoff, dankzij wie 

we dit rapport ook nu weer hebben kunnen opluisteren met foto's van de hoofdrolspelers. 

Gerard Post Uiterweer, voorzitter 
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Ondanks de aandacht voor het welzijn van de paarden vonden deze 
demonstranten het maar niets, wat er op de Maliebaan gebeurde.



Bestuursverslag 
Het lijkt er wel op dat extreem hoge temperaturen het kortebaanseizoen steeds meer gaan plagen. In De Lier zou het 
voor mens en dier veel te heet worden. Het hitteprotocol schrijft voor dat het vervoer van paarden bij te hoge 
temperaturen niet meer is toegestaan. En dan houdt het al snel op. Ook Stompwijk kreeg van de NDR om deze reden 
geen toestemming om te koersen. Gelukkig wist deze kortebaan een alternatief te vinden. Op zondag 21 augustus 
werd de draverij op het Stompwijkse gras voor een behoorlijk opgekomen publiek alsnog verreden. Een paar dagen 
na de oorspronkelijke 'oververhitte' datum van Stompwijk regende het juist weer flink in IJmuiden. Geen reden om 
te annuleren gelukkig, maar wel jammer voor het toch in groten getale aanwezige publiek. Het wispelturige weer, 
we zullen het ermee moeten doen. 

Kampioenschap van Nederland 


Dit jaar was Lisse het toneel van het Kampioenschap van Nederland, dat was uitgeschreven voor 16 paarden, zonder de G-16.  
Het was prachtig koersweer. Grote aantallen bezoekers omzoomden de baan. Er werd ook flink gespeeld op de totalisator. Met 
een omzet van € 75.677,50 werd een voor Lisse all-time high record gerealiseerd. Meteen werd het bewijs geleverd dat ook 
met zestien paarden recordomzetten bereikt kunnen worden.  

Sportief gezien viel er ook veel te genieten. Zoals vaker dit seizoen was Stal de Groningers met twee paarden in de laatste 
omlopen present. Uiteindelijk won Candy Blue Chip de finale van de verrassende Gaya Vip. Epoque werd derde voor 
Hampshire F Boko. Door deze uitslag werd de competitie van de beste kortebaner van het jaar nog spannend. Candy Blue 
Chip kon Southwind Raptor in ’t Zand nog inhalen. We weten nu dat Southwind door zijn winst in ’t Zand de aanval van Candy 
heeft afgeslagen. 

Interland Nederland-België 


Dit jaar werd voor het eerst een kortebaan-interland gehouden. België beleefde in 2018 op het strand van De Haan voor het 
eerst een erkende kortebaan. In twee dagen tijd kwamen toen 32 paarden aan de start. Het prijzengeld was goed en het 
wedstrijdverloop prima. De Belgen hadden informatie bij de NDR ingewonnen. In de basis was het een echte kortebaan (275 
meter), maar er waren ook verschillen. Er werd gestart met een zogenaamde voltestart, dus niet in het startvak tegen elkaar 
indraaien. Verder geeft de rode vlag uitschakeling aan (in plaats van de witte) en ook is er geen elektronische 
finishapparatuur. Helaas mochten toen geen Nederlandse paarden meedoen, maar er verschenen wel enkele Nederlandse 
pikeurs aan de start. Door het succes ontstond op meer plaatsen belangstelling een kortebaan te organiseren. Er kwamen ook 
enkele Belgische deelnemers aan de start in Nederland. Er begon iets te groeien. 

Het leek het Bondsbestuur de moeite waard een experiment op te zetten door een heuse interland te organiseren. Santpoort 
wilde de (financiële) risico’s wel dragen. Zo gebeurde het dat op donderdag 4 augustus 2022 de eerste interland Nederland-
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België plaatsvond. Het werd een draverij met zestien paarden: 
acht Nederlanders en acht Belgen volgens het G-16 principe. Er 
werd gewoon geloot, met in de eerste omloop ritten van 
Nederlanders tegen Nederlanders en Belgen tegen Belgen. Toen 
de rook van de eerste omloop inclusief de herkansingsronde was 
opgetrokken, bleken de Belgen toch meer tegenstand te hebben 
geboden dan verwacht. Zeven Nederlanders en vijf Belgen hadden 
de tweede omloop bereikt. Het werd een echt spektakelstuk. 
Uiteindelijk bleken de Nederlandse paarden en pikeurs toch meer 
ervaren, maar het was zonder meer een succes. Het smaakt naar 
meer. Vanuit Ruiselede kwam het bericht dat in 2023 de 
tegeninterland kan worden gehouden. Nu nog een plaatsje op de 
kalender vinden. 

Aantal starters


In het kortebaanjaar 2022 zijn er uiteindelijk 25 kortebanen verreden. Het zouden er twee meer geweest kunnen zijn als De 
Lier, vanwege te verwachten tropische weersomstandigheden, niet genoodzaakt was haar kortebaan af te gelasten en 
Schagen niet was gehinderd door een grote verbouwing aan de Nieuwstraat.  

Het aantal starters per kortebaan viel tegen. We telden 83 verschillende paarden (2021: 51) die gezamenlijk voor 394 starts 
(2021: 229) hebben gezorgd. In de 83 unieke starters zijn ook 9 Belgische paarden meegeteld, waaronder de 8 die startten in 
Santpoort, de interlandwedstrijd Nederland-België. Of de Belgische deelnemers in 2023 regelmatig aan de start zullen 
verschijnen is zeer de vraag. Het aantal paarden is dus nog altijd zeer laag. In het topjaar 2019 waren het er 118. In het 
Bondsjaarverslag van dat jaar blijkt dat we daarmee al niet echt tevreden waren. We verzuchtten toen dat weliswaar de 
neerwaartse trend was doorbroken, "maar het is nog niet terug op het oude niveau van enkele jaren terug met aantal van 124 

of hoger." 

In 2019 zagen we nog dat per kortebaan een gemiddelde behaald werd van 22,9 starters. In 2022 was dit gedaald tot 15,8. 
Een zorgwekkend laag aantal, uiteraard mede te verklaren door de beperking van het aantal starters. Om de schaarste aan 
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Chris De Koninck, de Belgische animator van de interland.

PAARD RIJDER PRIJZENGELD

1 Southwind Raptor ! Marco Spin € 3.500

2 Kelsa Europoort ! Manon Pools € 1.750

3 Bankrobber ! John Dekker € 900

4 Cezar H* " Francis Neirinck € 450

5 / 6 Best Game* " Francis Neirinck € 300

Hero Baldwin ! Manon Pools € 300

Tabel 1: uitslag interland Nederland-België (Santpoort, 4 augustus 2022)



paarden te verdelen heeft het bestuur, 
voorafgaand aan de kortebaan van Beverwijk op 
23 juni, de eerder in de ledenvergadering 
goedgekeurde maatregel uitgevaardigd om met 
maximaal 16 paarden te starten. Zo werd 
geprobeerd de schaars beschikbare kortebaners 
over zoveel mogelijk banen te verdelen. De 
kortebanen kregen daarbij de mogelijkheid (niet 
verplicht) om hun koers te verrijden via het 
Grand-16 (of G-16) principe. De verliezers van de 
1e omloop lopen in een herkansingsronde tegen 
elkaar, zodat er in de 2e omloop 12 paarden 

kunnen starten. De kortebaan kan dan zo via het oude principe van 12 – 6 – 4 (w.v. 1 bijloter) – 2-finale afgewikkeld worden. 
17 Kortebanen hebben volgens G-16 gekoerst. Er waren zowel voor- als tegenstanders van deze maatregel.  De G-16 is 
inmiddels aan de orde geweest in een uitvoerige evaluatie met de NDR, trainers, rijders en eigenaren en zal in 2023 in 
principe geen vervolg krijgen, met uitzondering van gevallen waarin minder dan 16 paarden worden ingeschreven. De 
herkansingsronde zal in dat geval vermoedelijk worden vervangen door een loting. 

Ondanks de beperking van het aantal starters moest er veelvuldig ‘bijgebeld’ worden om velden van voldoende grootte te 
krijgen. Dit is niet altijd gelukt. Voorschoten kreeg 12 inschrijvingen, evenveel als IJmuiden. In Hillegom en Utrecht 
(Maliebaan) waren het er 13, in Zwanenburg 14 en Warmond kreeg er 15. Daarnaast waren er ook nog eens 9 schrappers te 
betreuren, zodat in totaal maar liefst 12 kortebanen met minder dan 16 paarden genoegen moesten nemen. Geheel in lijn 
met de slogan ‘kortebanen van A-Z’ kreeg Assendelft bij de start er nog net 24, zo ook de laatste in ’t Zand, waar aan het eind 
van het seizoen bij gebrek aan onderlinge concurrentie de beperking werd losgelaten.  
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Figuur 1: Inschrijvingen en starters per kortebaan

Start in Nootdorp met de nieuwe starter Wim van Buytene.



Het maximale aantal van 16 starters werd dus bij bijna de helft van de kortebanen niet gehaald, en leidde bij één op de vier 
dan weer tot uitlotingen. Venhuizen, Nootdorp en Lisse kozen weloverwogen voor een regulier koersverloop met 16 paarden: 
voor deze 3 kortebanen werden respectievelijk 3, 6 en 2 paarden uitgeloot. De enige twee kortebanen waarvoor (op de kop 
af) 24 paarden werden aangegeven (afgezien van Assendelft en 't Zand) waren de inhaalkoers van Stompwijk (nadat de 
oorspronkelijke datum slechts 18 inschrijvingen opleverde) en de met veel prijzengeld altijd uiterst aantrekkelijke kortebaan 
van Purmerend. Dat voor deze draverijen tweemaal 8 paarden buiten te boot vielen is natuurlijk betreurenswaardig: de 
collegiale instelling van de betreffende kortebaanbesturen in het algemeen belang is des te meer te waarderen.  

Prijzengeld 


De 25 organiserende verenigingen hebben gezamenlijk een 
bedrag van € 135.875 aan prijzengeld bij elkaar gebracht. 
Met een gemiddelde van  € 5.435 is dit gemiddelde hoger 
dan ooit.  

Bij het prijzengeld is de bijzondere beloning van € 500 voor 
elk paard dat de 2e omloop in ’t Zand haalde, niet 
meegerekend. Een dergelijke beloning is goed voor een 
bedrag van € 6.000 ! Indien wel toegevoegd, was het 
gemiddelde prijzenbedrag nog hoger geweest (€ 5.675). In 
bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het prijzenbedrag 
per kortebaan.  

De kortebaanbesturen zetten zich ook in voor het kunnen 
uitreiken van talrijke ereprijzen. Een keur aan bekers, 
eretrofeeën, onderdelen van de aanspanning, complete 
paardentuigen, fraaie bloemstukken en erekransen, manden 
vol plaatselijke streekproducten, sierdekens en zelfs een 
complete uitrijkar worden aangeboden. 

Ook mogen de organisaties graag een plaatselijke lekkernij 
van wijnverkoper, bakker, visboer of slager aan de deelnemers 
uitreiken. Al met al, zeker in vergelijking met de langebaan 

worden eigenaren, trainers en rijders uitgebreid gefêteerd. 
Onze kortebaanbestuurders laten hiermee zien dat ze hart hebben voor hun kortebaan; echt immaterieel-erfgoedwaardig. 

Totalisatoromzet 


Na het recordjaar van 2019 en de geringe kortebaankoersagenda van 2020 en 2021, was iedereen nieuwsgierig naar de toto-
omzetten. Uiteindelijk ging er € 845.539 door de kassa’s. Het omzetbeeld was erg wisselend. Verschillende kortebanen 
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Over mooie ereprijzen gesproken. Epoque draagt de 
winnaarskrans in Utrecht..



hebben omzetrecords geboekt zoals het al vermelde Lisse, maar ook Assendelft, Wognum, Roden en Medemblik zagen hun 
omzet flink groeien. Er waren ook tegenvallende 
omzetten. Deze lijken in veel gevallen verband te 
houden met de vooral door wet- en regelgeving 
verhoogde drempel voor het aanmaken van een 
online account bij ZEturf. Het aandeel 
weddenschappen via internet ten opzichte van 
de 'ouderwetse' baanomzet is over de hele linie 
zichtbaar teruggevallen.  

Het toch wat grillige omzetbeeld is anders 
moeilijk te verklaren. Aan het begin en aan het 
einde van het seizoen rolden nieuwe records uit 
de bus. Het middengedeelte was een stuk 
minder goed. Natuurlijk zal het weer een rol 
spelen en daarmee de bezoekersaantallen, maar 
of dat nu de verklaring is? De telkens terugkerende verwarring van een afwijkend duo-/triospel op de paarden in de G-16 
(individuele startnummers, in plaats van koppelnummers) in vergelijking met het reguliere programma leverde in elk geval 
soms felle discussie op. Bij de samenstelling van de koersprogramma's werd bij herhaling vergeten de kolom met 
koppelnummers te verwijderen, wat de nodige kopzorgen heeft veroorzaakt bij ZEturf. 

In bijlage 3 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de omzetten per kortebaan over de periode 2018-2022.  

Kampioenen 

De paarden 

Southwind Raptor is er in geslaagd de paarden van Stal De Groningers voor te blijven. Hij was drie keer eerste, drie keer 
tweede en drie keer derde. Zijn winsom dit jaar bedraagt € 14.250. De totale verdienste komt nu uit op € 47.800 nog maar 
een kleine € 3.000 verwijderd van recordhouder Mr. Postman. Een kroon op het werk van trainer/eigenaar Bert de Boer, die 
ondanks zijn gevorderde leeftijd een frequent, en vooral graag geziene gast is op de kortebaan. Na Lindsey Pegram verdient 
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Toto-omzetten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jaartotaal € 876.088 € 889.519 € 934.313 € 946.697 € 1.000.062 € 55.054 € 241.382 € 845.539

Gemiddeld per KB € 31.289 € 31.769 € 33.368 € 36.411 € 40.002 € 27.527 € 24.138 € 33.822

Totaal aantal KB 28 28 28 26 25 2 10 25

Tabel 2: Jaaromzetten en gemiddelde per kortebaan

Een korte rij in Medemblik, maar wel een lokale recordomzet van € 52.107!



ook leerling-pikeur Marco Spin 
bewondering voor zijn stuurmanskunsten: 
met Southwind Raptor won hij zowel 
Santpoort als 't Zand.  

Meer informatie over Southwind Raptor? 

Lees dan het artikel 'Southwind Raptor op 
jacht naar Mr. Postman', zoals verschenen 

is op www.kortebaandraverijen.nl. 

Na Southwind Raptor volgen maar liefst zes 
paarden van Stal De Groningers. Iets lager in 
het klassement staat nog Ronny Brandt. 
Gezamenlijk wonnen deze paarden  
€ 52.575 euro. In dit bedrag is de verdienste 
van Ronny Brandt in Ruiselede, België,  
van € 3.800 euro niet meegeteld.  
Van 25 kortebanen hebben 'de Groningers' er 
15 gewonnen. Een prestatie van buitenformaat, maar vooral ook een waarvoor heel veel in de kortebaan is geïnvesteerd. 
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Paard Punten winsom 22

1 Southwind Raptor 30 € 14.250

2 Candy Blue Chip 20 € 10.175

Archange de Jiel 20 € 8.450

4 Epoque 17 € 8.050

5 Coktail Bar 16 € 7.800

6 Panic Launcher 13 € 5.550

7 Chief One 12 € 8.650

8 Jet Bianco 11 € 5.675

9 Jocke Cane 10 € 5.750

Bankrobber 10 € 4.300

11 Kelsa Europoort 9 € 6.250

Hero Baldwin 9 € 4.550

Flavius Boko 9 € 4.400

Ronny Brandt 9 € 3.900

15 Cassidy Byd 8 € 4.550

16 Eliot Charisma 6 € 2.750

Ferran Convital 6 € 2.450

18 Hequejuela 5 € 2.400

Gaya Vip 5 € 2.275

Calistokingsdeep 5 € 2.150

Tabel 3: Eindklassement kortebaanpaarden 2022

Eigenaar/trainer Bert de Boer genietend  
op de kar met zijn Southwind Raptor na hun overwinning in ’t Zand.

https://kortebaandraverijen.nl/southwind-raptor-op-jacht-naar-mr-postman/
https://kortebaandraverijen.nl/southwind-raptor-op-jacht-naar-mr-postman/
https://kortebaandraverijen.nl/southwind-raptor-op-jacht-naar-mr-postman/


Rijders 

Dit jaar is Rick Wester weer kampioen geworden. Als eerste rijder van Stal De 
Groningers beschikt hij over de beste paarden van het circuit. Hij won in totaal acht 
keer: viermaal met Candy Blue Chip (Egmond aan den Hoef, Bemmel, Medemblik en 
Lisse), driemaal met Epoque (Voorschoten, Hillegom en Utrecht) en een keer met 
Panic Launcher (Venhuizen). Daarnaast bereikte hij nog talrijke ereplaatsen. In totaal 
verzamelde hij 52 punten. Zijn broer Mats heeft lang aan de leiding gestaan, maar de 
eindsprint van Rick was Mats net te machtig. 

John Dekker is als derde geëindigd. Zijn zege in Nootdorp met de zeer snelle Cassidy 
Byd was erg fraai. Jet Bianco zorgde er in Enkhuizen voor dat John voortijdig met 
strooigoed Zwarte Piet mocht spelen. Manon Pools (4e) won met Hero Baldwin na een 
turbulente finale haar thuiswedstrijd in Heemskerk. Lindsey Pegram kreeg vrij vroeg 
in het seizoen te kampen met een zodanige blessure dat rijden niet meer verantwoord 
was. Op het moment van stoppen had zij met 20 punten de leiding in het klassement. Lindsey hoopt volgend jaar weer mee 
te kunnen doen. In de bijlage 4 is een lijst opgenomen met alle winnaars en hun pikeurs.  

Leerlingpikeurs  

Als je net als Mats Wester zulke goede paarden mag rijden en bovendien veel ervaring uit vorig jaar meebrengt, wordt het 
voor andere leerlingen erg moeilijk. Zij waren dan ook niet in staat Mats van zijn tweede titel af te houden. Met grote 
voorsprong won hij zijn tweede titel, dankzij Coktail Bar (Assendelft en Wognum), Chief One (Stompwijk en Purmerend) en 
Archange de Jiel (Beverwijk).  Demi Veenstra won er twee (in Sassenheim met Ronny Brandt en in Roden met Archange de 
Jiel). Daarnaast heeft ook zij meerdere ereplaatsen behaald. Speciaal mag nog vermeld dat zij in België de kortebaan van 
Ruiselede heeft gewonnen met Ronny Brandt. De eerste Belgische kortebaan die voor niet-Belgische paarden was 
opengesteld. Marco Spin heeft met Southwind Raptor in zowel Santpoort als ’t Zand gewonnen. Bo Sprengers, de leerling-
kampioen van 2019, is met Doc Holiday weinig op de kortebaan verschenen. Niels van der Tol begon heel laat in het seizoen.  
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Pikeur Punten

1 Rick Wester 52

2 Mats Wester* 50

3 John Dekker 28

4 Manon Pools 21

5 Lindsey Pegram 20

Demi Veenstra* 20

Marco Spin* 20

8 Wim v/d Mespel 18

9 Ruud Pools 12

* leerlingpikeur

Tabel 4: Pikeursklassement 2022

Leerlingpikeur Punten

1 Mats Wester 534

2 Demi Veenstra 209

3 Marco Spin 174

4 Bo Sprengers 29

5 Niels van der Tol 18

Tabel 5:  
Klassement leerlingpikeurs 2022

Twee terechte kampioenen in de klassieke auto van ’t Zand: Rick en Mats Wester.



Trainers  

Formeel is J. Westenbrink de trainer van de paarden van Stal De Groningers, maar 
iedereen kent Hans Bot als de non-playing captain. Hans is onlosmakelijk verbonden 
met de paarden van Stal De Groningers. Hij bereidt zijn paarden uitstekend voor en 
met de beste rijder en leerlingpikeurs wordt er niets aan het toeval overgelaten. 
Bovendien komen er in de loop van het seizoen steevast nieuwe paarden op stal, die 
kundig voor het kortebaanvak worden opgeleid.  

Caroline Aalbers heeft het als trainer ook goed gedaan. Zij verschijnt vaak op de 
kortebanen en brengt ook goede paarden aan de start. Bert de Boer doet ook altijd 
goed mee in de klassementen. Met slechts één paard, Southwind Raptor, is hij als 
derde geëindigd in het trainersklassement. Appie Bosscha is als trainer van de 
paarden van Piet Siderius altijd van de partij. Veel winnaars heeft hij niet gehad. 
Alleen Jocke Cane wist in Zwanenburg te winnen na een tweede plaats in Assendelft. 
Bankrobber heeft ook het nodige bijgedragen aan het puntentotaal van Appie.  

Bryan Vader heeft als trainer een paar fervente liefhebbers aan zijn 
stal weten te verbinden. Hequejuela heeft in IJmuiden gewonnen 
en Kelsa Europoort was meermalen tweede. Aad Pools doet nog 
steeds mee. Hero Baldwin is op dit moment zijn beste paard. Mark 
de Jong is met Eliot Charisma na een blessure weer terug en wist 
te winnen in Hoofddorp. Tom Kooijman won met de snelle maar 
wispelturige Flavius Boko in Middenbeemster. Cees Imming 
verzamelde met Ferran Convital via twee tweede plaatsen de 
benodigde punten, evenals Cees Hetteling met Calistokingsdeep.  

 
Eigenaren 

Al jaren op rij wint Michel Roggen met zijn Stal De Groningers het eigenarenklassement. In de voorbije twee schrale jaren 
heeft de stal zijn goede kortebaners in training gehouden. Dit betaalt zich nu uit.  

Met één paard legde Bert de Boer beslag op de tweede plaats. De altijd enthousiaste en bescheiden trainer/eigenaar is zo 
ongeveer de laatste in zijn soort. Jaren geleden was de groep kleine eigenaar/trainers in vooral Noord en Zuid-Holland sterk  
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Trainer Punten

1 Johnny Westenbrink 116

2 Caroline Aalbers 31

3 Bert de Boer 30

4 Appie Bosscha 24

5 Bryan Vader 14

6 Aad Pools 13

7 Mark de Jong 6

Tom Kooyman 6

Cees Imming 6

10 Cees Hetteling 5

Tabel 6: Trainersklassement 2022

Trainer Hans Bot heeft reden tot lachen. Hier bij de prijsuitreiking in 

Assendelft met Rik Jansen (voorzitter) en Liesbeth Bos (secretaris).



 
vertegenwoordigd. Nu zijn er nog maar een paar over en Bert is daar een van. Piet 
Siderius doet ook al jaren mee aan het kortebaancircuit. De heer Lugies (van o.a. 
Timothy’s Way) heeft ook weer een paard laten starten. De drie musketiers, Lugies, 
Imming en Van der Mespel waren met Ferran Convital weer even helemaal terug. 

Fokkers  

Het fokkersbudget wordt gevormd door een afdracht van de verenigingen van € 5 
voor elk gestart paard. Omdat er dit jaar weinig paarden zijn gestart, kwam er slechts € 
2.000 in de pot. Dat is niet veel. In de overeenkomst met de Rijksoverheid van de besteding van de transitiegelden is 
stimulering van de Nederlandse draversfokkerij als doelbestemming uitdrukkelijk genoemd. Omdat de basis van de 
kortebaan voor een groot deel door de Nederlandse fokproducten wordt gevormd, heeft het bestuur besloten dit jaar uit de 
transitiegelden een bedrag van € 3.000 te bestemmen. Het totale budget komt dit jaar dan op € 5.100. Volgend jaar zullen 
het weer anderen bedragen zijn. 

Hans van der Horst heeft met dank aan zijn Jet Bianco dit jaar het fokkersklassement gewonnen. Het fokkersklassement is 
alleen toegankelijk voor Nederlands gefokte harddravers. Vooral dankzij de overwinning van Jet Bianco in Enkhuizen en de 
tweede plaats in Warmond kreeg hij de meeste punten. Als Boko Stables Holland BV hun fokproduct Hampshire F Boko niet 
Duits hadden laten registreren, dan had John Bootsman de eretitel gekregen. Nu zorgde alleen Flavius Boko voor een toch 
nog mooie positie in het klassement. Kelsa Europoort is voor Hans van der Hout de puntenpakker. Hero Baldwin blijft het 
goed doen voor de heer Ebbinge. De Charisma-paarden van de familie Krijnen, de winnaar van vorig jaar, lopen nog steeds in 
de prijzen. Gerard Molhoek, fokker van Ferran Convital, is een nieuwkomer. Verder zijn er nog elf fokkers die vijf of minder 
punten hebben gehaald. Zij krijgen elk € 100.  
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Eigenaar Punten

1 Stal de Groningers 105

2 Bert de Boer 30

3 P. Siderius 20

4 Stal Bianco 11

5 Hippodromers 9

6 J.A. Dijkxhoorn 9

7 Mw. L. Hoogeveen 8

8 Erven J. Baron 8

9 M.A. Pools 8

10 A. Jonkman 6

11 G. Lugies 6

12 J. Beemsterboer 6

13 LK Stompwijk 5

14 Stal Arega 5

15 Maatschap van der Let 5

Tabel 7: Eigenarenklassement 2022

Michel Roggen met kleinzoon en vrouw Karin plus een grote schare supporters bij de 

huldiging van Candy Blue Chip als kampioen van Nederland op de kortebaan in Lisse.



Tot slot  

Het kortebaancircuit is weer volledig terug. De bezoekersaantallen waren heel hoog, enkele uitzonderingen daar gelaten. Een 
opgave blijft nog wel het aantal starters te verhogen. Het inpassen van de kortebaankalender in die van de langebaan is niet 
eenvoudig. De situatie in de Nederlandse drafwereld is zo dat er eigenlijk te veel koersen zijn voor het aantal beschikbare 
paarden. Elke organisatie doet haar best om een zo vol mogelijk programma te krijgen, want vragen aan baanbesturen om 
enkele koersdagen in te leveren, zal leiden tot veel rumoer en onbegrip. Met allerhande vormen van solidariteitsbonussen 
proberen baanbesturen voor hun eigen baan zo veel mogelijk paarden te werven. Met extra middelen moeten we misschien 
wel meegaan in deze of soortgelijke varianten.  

Wijchen, 14 november 2022 

Gerard Post Uiterweer Frans Jansen  
voorzitter secretaris 
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Fokkers Totaal Fokpremie

1 J.H. van der Horst 11 € 880

2 Boko Stables Holland BV 9 € 720

J.R. van der Hout 9 € 720

A. Ebbinge 9 € 720

5 Mw. C. Krijnen/dhr. T. Krijnen 6 € 480

G. Molhoek 6 € 480

Tabel 8: Eindstand fokkersklassement 2022

Hans van der Horst en zijn vrouw in spanning langs de kortebaan.



Jaarrekening 
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Balans per 31 oktober 2022 
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2021-2022 2020-2021

€ €

ACTIVA
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0

0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 8.760 -495

Liquide middelen 241.926 250.154

250.686 249.659

250.686 249.659

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Kapitaal 16.368 15.773

VOORZIENINGEN 1.000 1.000

KORTLOPENDE SCHULDEN 233.318 232.886

250.686 249.659

     



Staat van baten en lasten boekjaar 2021-2022 
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2021-2022 2020-2021

€ €

BATEN

Bijdragen verenigingen 10.125 0

Rentebaten 0 0

Som der baten 10.125 0

LASTEN

Overige bedrijfskosten 9.530 2.802

Som der lasten 9.530 2.802

Bruto resultaat 595 -2.802



Toelichting op de balans per 31 oktober 2022 


18

(bedragen in hele euro's, tenzij anders aangegeven) 2021-2022 2020-2021

€ €

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde per 31 december 0 0

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Nog te ontvangen bedragen 8.760 -495

Totale vorderingen 8.760 -495

Liquide middelen

Kas Kortebaandag 110 110

Rabobank Betaalrekening 44.222 52.397

Rabobank Derdengeldrekening 99.899 99.962

Rabobank Spaarrekening 97.695 97.685

Totaal liquide middelen 241.926 250.154

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal per 1 november 15.773 18.575

Resultaat boekjaar 595 -2.802

Totaal eigen vermogen 16.368 15.773

VOORZIENINGEN

Voorziening adviescommissie sociale media 1.000 1.000

1.000 1.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Nog te betalen bedrag kosten 0 0

Nog te besteden gelden ZEturf 4.095 4.563

Transitiegelden Rijksoverheid 226.723 228.323

Depot Prijzengeld 2.500 0

233.318 232.886



Toelichting op de staat van baten en lasten 2021-2022 
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(bedragen in hele euro's, tenzij anders aangegeven) 2021-2022 2020-2021

€ €

BATEN

Bijdrage verenigingen 10.125 0

Rentebaten 0 0

10.125 0

LASTEN

Organisatie NK Kortebaan 2020 0 3.054

Reis- en verblijfkosten 0 0

Vergaderkosten 2.280 1.713

Verzekeringen 434 397

Coördinator stalterrein 3.750 0

Kampioenschappen 1.144 1.968

Bankkosten 249 180

Overige algemene kosten 1.673 154

9.530 7.466



Uitgaven ten laste van de transitiegelden 2021-2022 
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(bedragen in hele euro's, tenzij anders aangegeven) €

ONTVANGEN BEDRAG

Compensatie ontvangen voor inkomstenderving totalisatorafdrachten 250.000

BESTEDINGEN

Bijdrage aan Hilgersom Tekstproducties t.b.v. laagdrempeligheid website 1.240

Organisatie alternatieve kortebanen in coronatijd (50%, coproductie met ZEturf) 16.687

Bijdragen aan KB-organisaties voor zelfstandig organiseren alternatieve KB 3.750

Fokkerspremie seizoen 2021 1.600

23.277

226.723



Bijlagen 

Secretariaat


De Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nr. 40634477 en is statutair gevestigd te Alkmaar. 


Bijlage 1: Samenstelling bestuur per 31 oktober 2022

Gerard Post Uiterweer, voorzitter  

Rendorppark 13, 1963 AK Heemskerk M 0655 700 222 E vz@kortebaanbond.nl 

Frans Jansen, secretaris  

Zesweg 13, 6601 HA Wijchen M 0653 649 005 E secretaris@kortebaanbond.nl 

Jasper de Jong, penningmeester  

Willem Alexanderplein 33, 2161 SN Lisse M 0636 010 680 E pm@kortebaanbond.nl 

Bas Kuntz, bestuurslid  

Postbus 537, 2070 AM Santpoort-Noord M 0653 382 840 E kuntzbeheerbv@quicknet.nl 

Hans Ruygrok, bestuurslid  

Willem 't Hartstraat 5, 1756 TE  't Zand M 0653 872 883 E jg.ruygrok@quicknet.nl 
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Bijlage 2: Werkelijk uitbetaalde prijzen per kortebaan 2014-2022
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Prijzengeld 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Purmerend € 8.250 € 8.250 € 8.250 € 8.894 € 8.650 € 9.700 - - € 10.750
2 Santpoort € 5.100 € 5.250 € 5.250 € 4.950 € 5.550 € 8.050 - € 5.000 € 7.200
3 Medemblik € 5.350 € 5.050 € 5.550 € 7.000 € 6.150 € 6.150 - € 5.900 € 6.150
4 't Zand € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 6.000 € 6.000 € 6.000 - € 6.000 € 6.000
5 Nootdorp € 6.025 € 5.800 € 6.000 € 5.800 € 6.000 € 5.500 - € 4.700 € 5.800
6 Stompwijk € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.200 € 5.200 € 5.200 - - € 5.700
7 Beverwijk € 4.750 € 4.450 € 4.700 € 5.200 € 5.500 € 5.500 - - € 5.500

- Heemskerk € 5.500 € 5.100 € 5.500 € 5.350 € 5.350 € 5.350 - - € 5.500
- Middenbeemster € 4.500 € 4.250 € 4.500 € 4.125 € 6.125 € 4.450 - - € 5.500
10 Wognum € 5.000 € 7.000 € 5.050 € 5.450 € 5.400 € 5.500 - - € 5.250
- Venhuizen € 4.200 € 4.450 € 4.450 € 5.000 € 5.000 € 5.000 - - € 5.250
- Assendelft € 4.150 € 4.150 € 3.950 € 3.950 € 4.275 € 4.275 - - € 5.250
13 Bemmel € 4.700 € 4.650 € 4.800 € 5.200 € 4.950 € 4.950 - - € 5.200
14 Enkhuizen € 4.970 € 5.000 € 4.750 € 5.000 € 5.050 € 5.050 - € 5.050 € 5.050
15 Warmond € 5.000 € 4.700 € 4.700 € 5.000 € 5.000 € 5.000 - € 5.000 € 5.000

- Hillegom € 4.550 € 4.250 € 4.100 € 4.250 € 5.000 € 4.775 - - € 5.000
- Hoofddorp € 4.400 € 4.150 € 4.500 € 4.600 € 4.600 € 4.600 - € 5.400 € 5.000
- Egmond a/d Hoef € 3.800 € 3.800 € 3.700 € 4.250 € 4.250 € 4.250 - - € 5.000
19 Lisse € 5.170 € 4.870 € 5.300 € 5.300 € 5.400 € 5.400 € 4.400 € 4.700 € 4.900
20 IJmuiden € 4.275 € 4.275 € 4.275 € 4.800 € 4.675 € 4.850 - - € 4.850
21 Voorschoten € 5.050 € 5.050 € 4.800 € 4.800 - € 5.000 - - € 4.800
- Utrecht - - € 3.900 € 4.600 - - - - € 4.800
23 Roden € 4.500 € 4.750 € 4.500 € 4.750 € 4.750 € 4.550 - - € 4.750
24 Zwanenburg € 4.900 € 4.900 € 4.600 € 4.700 € 4.700 - - - € 4.650
25 Sassenheim € 4.650 € 4.650 € 4.650 € 4.475 € 4.475 € 4.475 - - € 4.125

Schagen € 4.425 € 4.425 € 4.425 € 5.000 € 5.000 € 5.000 - - -
De Lier € 4.350 € 5.150 € 4.700 € 4.500 € 4.500 € 4.500 - - -
Schiermonnikoog € 4.950
Duindigt € 3.750 - - € 3.600 - € 4.700 € 4.100
Vroomshoop € 4.700 € 4.550 € 4.700
Emmeloord € 4.100

TOTAAL € 128.065 € 137.320 € 135.950 € 142.844 € 140.100 € 133.075 € 9.100 € 49.950 € 136.975
AANTAL KORTEBANEN 26 28 28 28 27 25 2 10 25
GEM. PER KORTEBAAN € 4.926 € 4.904 € 4.855 € 5.102 € 5.189 € 5.323 € 4.550 € 4.995 € 5.479

(met dank aan Jacques van Loenen)

NK



Bijlage 3: Totalisatoromzet per kortebaan (2018-2022)
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2018 2019 2020 2021 2022
1 Santpoort € 131.306,50 € 147.777,50 - € 32.992,50 € 133.323,50

2 Lisse € 75.542,00 € 69.923,50 € 33.949,00 € 60.146,00 € 75.677,50

3 Heemskerk € 84.463,50 € 92.679,00 - - € 72.619,00

4 Medemblik € 45.349,50 € 48.471,50 - € 41.519,50 € 52.107,00

5 Beverwijk € 54.414,50 € 63.160,00 - - € 46.376,00

6 Wognum € 38.291,00 € 41.390,00 - - € 44.614,50

7 IJmuiden € 45.288,00 € 51.351,50 - - € 34.142,50

8 Roden € 31.888,50 € 31.676,00 - - € 33.440,50

9 Purmerend € 32.885,50 € 37.061,50 - - € 33.414,00

10 't Zand € 31.253,50 € 34.024,50 - € 26.066,50 € 31.699,00

11 Stompwijk € 40.998,50 € 43.366,50 - - € 30.694,50

12 Voorschoten € 30.068,50 - - € 29.632,00

13 Enkhuizen € 28.819,00 € 30.285,00 - € 21.502,00 € 23.107,50

14 Hillegom € 28.726,50 € 30.596,00 - - € 20.659,50

15 Venhuizen € 20.835,00 € 21.803,50 - - € 20.640,50

16 Hoofddorp € 23.856,00 € 26.594,00 - € 13.480,00 € 20.586,00

17 Assendelft € 19.033,50 € 17.379,00 - - € 20.300,00

18 Nootdorp € 20.457,50 € 20.534,00 - € 14.255,50 € 18.881,50

19 Egmond aan den Hoef € 22.042,50 € 23.969,00 - - € 17.769,00

20 Zwanenburg € 21.621,00 - - € 17.674,50

21 Middenbeemster € 24.157,00 € 20.517,00 - - € 16.642,00

22 Warmond € 19.029,00 € 23.279,00 - € 12.583,00 € 16.453,50

23 Sassenheim € 18.971,00 € 19.801,50 - - € 13.613,50

24 Bemmel € 13.418,50 € 12.779,50 - - € 12.068,00

25 Utrecht (DSK - Maliebaan) € 7.603,50

De Lier € 29.699,00 € 32.609,00 - - -

Schagen € 29.772,00 € 28.965,00 - - -

TOTAAL € 932.118,50 € 1.000.061,50 € 33.949,00 € 222.545,00 € 843.739,00

Gemiddeld per kortebaan € 34.522,91 € 40.002,46 € 16.974,50 € 22.254,50 € 33.749,56



Bijlage 4: Totalisatoromzet per spelsoort per kortebaan 2022
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datum kortebaan winnend plaats duo trio winscore 1 winscore 2 totaal starters

14-5 Assendelft € 7.592,50 € 6.023,50 1.572,00 € 3.134,00 € 1.910,00 € 68,00 € 20.300,00 23

27-5 Wognum € 15.886,00 € 15.165,50 € 2.277,50 € 9.113,50 € 2.172,00   € 44.614,50 20

7-6 Venhuizen € 7.098,00 € 6.960,00 1.625,50 3.349,00 € 1.608,00   € 20.640,50 15

17-6 Sassenheim € 4.276,50 € 2.774,50 1.375,50 € 3.793,00 € 1.394,00   € 13.613,50 15

23-6 Beverwijk € 16.607,00 € 18.809,00 2.490,50 5.931,50 € 2.538,00   € 46.376,00 16

25-6 Zwanenburg € 9.163,50 € 3.648,50 1.444,00 2.428,50 € 990,00   € 17.674,50 14

2-7 Warmond € 5.076,50 € 4.799,50 1.742,50 3.533,00 € 1.302,00   € 16.453,50 14

7-7 Egmond a/d Hoef € 7.957,50 € 3.975,00 1.289,00 3.139,50 € 1.408,00   € 17.769,00 16

9-7 Hoofddorp € 8.508,00 € 4.315,50 1.878,50 4.036,00 € 1.848,00   € 20.586,00 15

21-7 IJmuiden € 14.457,50 € 12.317,00 1.739,50 € 4.222,50 € 1.406,00   € 34.142,50 12

27-7 Middenbeemster € 5.326,00 € 4.333,00 1.923,50 3.555,50 € 1.504,00   € 16.642,00 16

29-7 Voorschoten € 11.069,50 € 8.233,00 2.142,50 6.705,00 € 1.482,00   € 29.632,00 12

4-8 Santpoort € 59.423,50 € 56.609,00 4.508,50 € 8.536,50 € 4.246,00   € 133.323,50 15

9-8 Nootdorp € 6.698,50 € 4.407,00 1.545,50 4.272,50 € 1.958,00   € 18.881,50 16

16-8 Bemmel € 4.094,00 € 2.458,50 976,00 3.147,50 € 1.392,00   € 12.068,00 16

21-8 Stompwijk € 9.793,00 € 10.861,50 2.146,00 € 5.106,00 € 2.788,00   € 30.694,50 16

1-9 Heemskerk € 26.378,00 € 34.019,50 2.356,50 5.593,00 € 4.272,00   € 72.619,00 14

8-9 Purmerend € 17.071,50 € 10.121,50 1.752,00 € 2.909,00 € 1.560,00   € 33.414,00 16

15-9 Enkhuizen € 9.018,50 € 7.160,00 1.688,00 3.513,00 € 1.728,00   € 23.107,50 16

16-9 Hillegom € 6.180,00 € 6.379,50 1.433,00 5.289,00 € 1.378,00   € 20.659,50 13

19-9 Medemblik € 22.243,50 € 20.609,00 2.029,50 4.443,00 € 2.782,00   € 52.107,00 16

24-9 Utrecht-Maliebaan € 2.029,50 € 1.459,50 1.225,50 € 2.257,00 € 632,00   € 7.603,50 13

28-9 Roden € 16.970,50 € 8.534,00 1.869,00 3.975,00 € 2.092,00   € 33.440,50 15

29-9 Lisse € 26.550,00 € 34.105,00 3.522,00 7.706,50 € 3.794,00   € 75.677,50 16

10-10 t Zand € 11.038,00 € 8.918,00 € 2.137,50 € 5.733,50 € 3.710,00 € 162,00 € 31.699,00 24

totaal € 330.507,00 € 296.996,00 € 4.415,00 € 44.805,00 € 51.894,00 € 230,00 € 843.739,00

percentage 39,17% 35,20% 0,52% 5,31% 6,15% 0,03%

(met dank aan Bert van Dooyeweerd)
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plaats paard afstand pikeur trainer eigenaar

Assendelft Coktail Bar 300m Mats Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Wognum Coktail Bar 300m Mats Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Venhuizen Panic Launcher 300m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Zwanenburg Jocke Cane 300m Lindsey Pegram Appie Bosscha P. Siderius

Sassenheim Ronny Brandt 300m Demi Veenstra John Westenbrink Mw. L. Hoogeveen

Beverwijk Archange de Jiel 275m Mats Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Warmond Southwind Raptor 280m Lindsey Pegram Bert de Boer Bert de Boer

Egmond a/d Hoef Candy Blue Chip 270m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Hoofddorp Eliot Charisma 305m Wim v/d Mespel Mark de Jong Mw. A. Jonkman

IJmuiden Hequejuela 295m Ruud Pools Bryan Vader Stal L.K.Stompwijk

Stompwijk Chief One 300m Mats Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Middenbeemster Flavius Boko 300m Tom Kooyman Tom Kooyman De Hippodromers

Voorschoten Epoque 270m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Santpoort Southwind Raptor 305m Marco Spin Bert de Boer Bert de Boer

Nootdorp Cassidy Byt 300m John Dekker Caroline Aalbers J. Baron

De Lier niet verreden

Bemmel Candy Blue Chip 300m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Schagen niet verreden

Heemskerk Hero Baldwin 300m Manon Pools Aad Pools Aad Pools

Purmerend Chief One 300m Mats Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Hillegom Epoque 300m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Medemblik Candy Blue Chip 300m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Enkhuizen Jet Bianco 300m John Dekker Caroline Aalbers Stal Bianco

Utrecht-Maliebaan Epoque 300m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

Roden Archange de Jiel 300m Demi Veenstra John Westenbrink Stal de Groningers

Lisse NK Candy Blue Chip 300m Rick Wester John Westenbrink Stal de Groningers

t Zand Southwind Raptor 305m Marco Spin Bert de Boer Bert de Boer 


