
 

 
Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Draf- en Rensport.  
In het jaarverslag wordt verantwoord hoe de gang van zaken is bij de Stichting 
Nederlandse Draf- en Rensport. Elk jaar maakt ook de RvT een verslag van de 
bevindingen.  
De afgelopen jaren heeft het bestuur zich geconcentreerd op het overleven en zo goed 
mogelijk laten functioneren van de stichting samen met management en medewerkers. 
Het functioneren van onze sport, maar ook en vooral het financieel gezond houden 
daarvan. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze 
instandhouden van de stamboeken voor dravers en volbloeds. Het verdient waardering 
en respect dat alle bij de stichting betrokkenen het oog richten op het voortbestaan van 
de draf- en rensport!  
Het instandhouden van de draf- en rensport in Nederland blijft zorgelijk, maar de RvT 
ziet dat bestuur en medewerkers zich tot het uiterste inspannen om vanuit een positieve 
grondhouding de sport draaiende te houden. Alle belangen worden niet alleen zorgvuldig 
gemonitord, maar daar waar nodig wordt met vaardige hand bijgestuurd of ingegrepen.  
Het jaar 2018 zal in onze sport een belangrijk jaar worden. Er moet voortdurend en 
blijvend actie ondernomen worden op de verkoop van Duindigt. Er is en wordt opnieuw 
gekeken naar de financiële verhouding met onze uiterst belangrijke partner Victoria Park 
Wolvega. Er wordt opnieuw groot belang gehecht aan de samenwerking met de andere 
Banen, met de Grasbanen en de Korte banen.  
Kortom met steeds terugkerende energie de hand aan de ploeg onder het motto: “De 
Draf- en Rensport moet blijven voortbestaan”!  
De RvT spreekt het jaarverslag en de jaarrekening gelezen hebbend en de overige stand 
van zaken in ogenschouw genomen hebbend het vertrouwen uit in het bestuur en 
medewerkers en verleent het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport 
decharge. Daarmee wordt het beleid van het bestuur goedgekeurd en zegt de RvT 
vertrouwen te hebben in het toekomstige beleid.  
Namens de Raad van Toezicht.  
Bert Berghoef 
 

 

 Jaarverslag van het bestuur t.b.v. de jaarstukken 2017  
Ondanks daling aantal koersen en meetings toch doorzettende stijging wedomzet  
In de begroting voor 2017 is door het bestuur van de SNDR uitgegaan van een, ten opzichte van 
2016, meer beperkte hoeveelheid inkomsten en stijging van de totale kosten. Deze daling is het 
gevolg van het niet doorgaan van de verkoop van de Renbaan Duindigt op basis van de ‘optie de 
Ruiter’. Hierdoor zijn er geen inkomsten gerealiseerd op basis van het wegvallen van de jaarlijkse 
sponsorbijdrage in de voorgaande jaren door Kuynder B.V. (circa €170K/jaar). Daarnaast moesten 
door het niet voldoen van de maandelijkse rentebetalingen door Kuynder B.V. de rentelasten 
m.b.t. hypothecaire financiering van de Renbaan Duindigt in 2017 volledig uit eigen middelen 
worden voldaan (circa €280K). Ondanks deze negatieve ontwikkelingen zijn de door de SNDR 
aan de banen (m.u.v. Victoria Park Wolvega) toegekende allocatiebedragen gehandhaafd op het 
niveau van 2016. Dit is o.a. mogelijk gebleken door de gestegen inkomsten op basis van de 
afdracht van de wedomzet. Het totale bedrijfsresultaat van de NDR is daardoor uitgekomen op 
een negatief bedrag van € 26.769 (in 2016 werd een negatief resultaat behaald van € 5.588).  
Helaas is het totaal aantal verreden koersen (min 77 naar 713) en het aantal meetings (min 6 naar 
78) op de langebaan in 2017 gereduceerd. Mede daardoor is het totaal verreden prijzengeld 
gedaald naar € 2.562.138 (een daling van bijna 8%), maar het gemiddelde prijzengeld per koers is 
wel licht toegenomen naar € 3.594.  



De vanaf februari 2015 ingezette totale stijging van de wedomzetten heeft zich na 2016 ook in 
2017 voortgezet. De introductie van de commonpool op de Premium koersen en de organisatie 
van de wedkampioenschappen op VPW zijn daarbij doorslaggevende factoren. Op VPW was in 
2017 de omzetstijging wederom substantieel: plus € 653.052 (een stijging van 25%!) naar een 
totaal van € 3.247.771! Een soortgelijke stijging is helaas niet behaald op de allocatiebanen 
(Alkmaar, Duindigt, Groningen en de grasbanen). Daar is een wisselend beeld vast te stellen: de 
wedomzet op Alkmaar heeft zich in 2017 door gerichte inspanningen verbeterd t.o.v. 2016, op 
Duindigt zijn beduidend minder meetings verreden maar de gemiddelde omzetten lieten een lichte 
stijging zien, voor Groningen heeft een soortgelijk beeld behaald en de resultaten van de 
grasbanen zijn lokaal negatief beïnvloed door ongunstige weersomstandigheden. Op Joure, 
Emmeloord en Hilversum blijft de wedomzet zeer respectabel. De wedomzet op de kortebanen 
blijft onveranderd goed met het bereiken van een absoluut record in 2017 van in totaal € 934.313 
met wedomzet op de kortebaan van Santpoort als prachtig hoogtepunt met € 121.754.  
De totale wedomzet via Sportech/Runnerz op de Nederlandse langebaan koersen bedroeg in 2017 
€ 5.033.833 (plus € 522.715 = 12%), op de kortebanen € 934.313 (plus € 44.798 = 5%), totaal € 
5.968.146 (plus € 567.513 = 10,5%) en de totale wedomzet via Sportech/Runnerz op de 
buitenlandse koersen bedroeg € 19.154.398 (plus € 528.742 = 3%).  
De inkomsten  
De lichte stijging van de inkomsten in 2017 zijn het gevolg van de stijgende afdrachten op basis 
van de gerealiseerde gestegen wedomzetten (binnenland, buitenland en de Premium koersen). 
Daartegenover stonden dalende inkomsten bij de posten bijdrage deelnemers, registraties en 
heffingen. De totale omzet is in 2017 zeer licht gestegen.  



De uitgaven  
Zoals eerder aangegeven zijn de uitgekeerde prijzengelden (en fokpremies) in 2017 gedaald 
vooral door het lager aantal verreden koersen en het gereduceerde bedrag afkomstig van ‘externe’ 
sponsoren. De allocatiebedragen t.b.v. het prijzengeld zijn gehandhaafd op het niveau van 2016. 
De personeelskosten van het kantoor NDR zijn t.o.v. 2016 nauwelijks gestegen. Helaas zijn 
gezien de zeer beperkte financiële mogelijkheden van de SNDR ook in 2017 vrijwel geen 
investeringen gerealiseerd t.b.v. materieel, automatisering en PR. De bijdrage van de SNDR aan 
de banen en de overige koerskosten zijn sterk gestegen in 2016. Dit is het gevolg van het verschil 
tussen de afdracht van de behaalde wedomzet op de banen t.o.v. de financiële dekking van de 
door de SNDR gegarandeerde allocatiebedragen. Hierdoor zijn de totale kosten in 2017 met € 
85.000 gestegen. Zoals ook in de inleiding aangegeven zijn de rentebetalingen aan de financiers 
van de hypothecaire lening volledig vanuit de begroting van de SNDR gefinancierd (€ 276.469).  
Vooruitzichten voor 2018  
In de begroting voor 2018 wordt uitgegaan van een continuering van de situatie in 2017: 
verwachte omzetstijging wedomzet van circa 10%, stabilisatie van de verdere inkomsten en 
kosten, betaling van de rentebetalingen binnen de begroting van de SNDR en voorlopige 
handhaving van de huidige allocatiebedragen. Daardoor zullen nieuwe investeringen opnieuw 
vrijwel niet kunnen worden gerealiseerd. Wel zal een nieuwe NDR website worden ontwikkeld en 
zal gezamenlijk met de andere stakeholders worden gezocht naar effectieve PR mogelijkheden om 
de wedomzetten verder te kunnen laten stijgen. Er is daarom een ‘conservatieve’ begroting 
opgesteld voor 2018.  
Wedvergunning  
In 2017 heeft de Kansspelautoriteit de wedvergunning (monopolie) voor de paardenkoersen 
toegekend aan Sportech/Runnerz voor de periode vanaf 1 juli 2017 t/m 30 juni 2022. Op basis 
daarvan is de samenwerkingsovereenkomst met de SNDR inhoudelijk onveranderd verlengd naar 
inmiddels 1 juli 2018. In het tweede kwartaal van 2018 zal een geheel nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst worden uitgewerkt en vastgesteld. De vaststelling van de nieuwe 
Wet op de Kansspelen en het daaraan gekoppelde beleid betreffende Kansspelen op Afstand 
stagneert o.a. door vertraagde besluitvorming in de Eerste Kamer en de noodzaak tot vaststelling 
van nadere afspraken in zogenaamde ‘lagere regelgeving’. Het bestuur van de SNDR verwacht op 
basis daarvan niet dat de nieuwe wetgeving voor 1 januari 2020 daadwerkelijk van kracht zal 
worden.  
Sportieve ontwikkelingen  
Het aantal in Nederland geregistreerde draverveulens is in 2017 licht gestegen. Samen met de 
Fokkersvereniging zijn initiatieven gestart om de fokkerij verder te stimuleren. Daarbij wordt ook 
gesproken over een mogelijke aanpassing van de uitschrijvingen van de Klassieke koersen. Het 
dalende aantal deelnemende paarden aan de koersen in Nederland (gemiddeld aantal starters per 
koers was 9) is zorgwekkend gezien de dreiging die dit vormt m.b.t. de toekomstbestendigheid 
van de sport/sector in Nederland. Gerichte actie is noodzakelijk waarbij een verhoging van het te 
verrijden prijzengeld wordt nagestreefd binnen de financiële mogelijkheden van de SNDR. Een 
verdere internationalisatie van de sport levert een steeds stijgende deelname van in Nederland 
getrainde paarden in het buitenland. Daar staat echter  



slechts een zeer beperkte deelname vanuit het buitenland aan de Nederlandse koersen tegenover. 
De concurrentie positie in Nederland zal daarom gezamenlijk moeten worden verbeterd. Het 
gewonnen prijzengeld in het buitenland, van in Nederland getrainde paarden, is in 2017 wederom 
gestegen. Daarbij worden prachtige resultaten bereikt die ook in het buitenland niet onopgemerkt 
blijven.  
Cruciaal blijft de noodzakelijke vervreemding van de Renbaan Duindigt ter verlichting/opheffing 
van de verplichtingen gekoppeld aan de rentebetalingen van de hypothecaire financiering. Recent 
zijn er nieuwe initiatieven gestart die door het bestuur nadrukkelijk worden gevolgd en 
gestimuleerd. 
 
 
OB41 
 

ALGEMEEN 
 
ONDERZOEK VERBODEN STOFFEN 
De afgenomen bloed- en urinemonsters van onderstaande paarden zijn negatief bevonden: 
September: Casanova, Up Up and Away, Femke Schermer, Gaya de Pervenche, Lets do it. 
 
DOPINGCONTROLE 
Kb Nootdorp 7 oktober: Eliot Charisma 
Groningen 7 oktober: Jetske Beemd 
 

STAMBOEK 
 
OPGENOMEN IN HET STAMBOEK BUITENLANDSE PAARDEN (HARDDRAVERS) 
F120135 Caramel du Minon, bruine ruin, geb. 22 februari 2012, v. Nuage de Lait u. Quematite v. 
Derby du Gite. Eig. Winsome Stables, Noordwolde Zuid. 
I120039 Tiger di Poggio, donkerbruine hengst, geb. 14 maart 2012, v. Andover Hall u. Idole di 
Poggio v. Varenne. Eig. Drafsport Lehmann, Koekange. 
 
VERKOCHT ZONDER PAPIEREN 
D110059 Blue Diamond As 
NL090340 Cavalli Starlake 
F120090 Comtesse the Best 
 
VERANDERD IN RUIN 
NL150085 Incredible Dream 
 
NAAMGEVING 
NL180086 L7, v. Cantab Hall u. Angel Heikant, wordt: Lets go Steel 
 
DEFINITIEF UITGEVOERD 
Ellen C Renka, t.l.v. R.C.M. Knipscheer, Dronten. (Zweden) 
Soubrette, t.l.v. W.J.J. Swart, Egmond Binnen. (Zweden) 
Zaria, t.l.v. R.C.M. Knipscheer, Dronten. (Zweden) 
 
VERKOCHT 
Gideon H Renka, Gerrits Recycling Group BV, Helmond aan mw. M. Kokkes, Assen. 
Goah d'Isere, J. Beemsterboer, Waarland aan W.N. de Reus, Schagen. 
Kali Heikant, J.M.M. Verhees, Chaam aan The Dutch Master Stables, Rijkevoort. 
 

SPORT 
 
 
Rijdersexamen te VPW op 29 september 2018 Geslaagd! 
 

De heer W.  Hendriks Amersfoort amateurrijder 



De heer A.  Wallenburg Amersfoort amateurrijder 

De heer M.G.  Westerveld Soest amateurrijder 

De heer N. Tol van der  Espeet leerlingpikeur 
 
 

 
PAARDEN IN TRAINING 
J. Baas: Iznogood Darby 
J.M.M. van Blokland: Green Investment 
J.C. Bot: Spark Him Lyra 
D. den Dubbelden: Up Up and Away 
J.W.M. Engwerda: Jonah Vredebest 
H. Hamming: Glamour Girl 
D.J. Hof: JR Rocks on 
J.H. Janssen: Cousin le Blanc 
N.A.G. Knijn: Eliot de Touchyvon 
mw. P. Koopmans: Danielle Hallinck 
H.W. Langeweg jr.: Griet la Brousse 
W.P.M. van der Pijl: Karllark 
W.N. de Reus: Goah d'Isere 
K.L.C. Roeges: Europoort Pride 
M.F. Rothengatter: Ferran Convital 
R.T. de Vlieger: Joan Hanover 
W. van der Zwaan: Elitloppet 
 
KOERSEN MET MEERDERE INLEGGELDEN: GESCHRAPTE PAARDEN 
2j.Derby J: Jos Dairpet 
2j.Derby K: Kayan 
3jr.Criterium : Jos Dairpet, Jyvonn Vryenesse 
4jr.Criterium : I Love Vryenesse, Ilse Schermer 
4jr.Derby I: Ilse Schermer 
4jr.Sprint.: I Love Vryenesse, Ilse Schermer 
Derby J: Jos Dairpet 
Fokkers J: Jos Dairpet 
Jonkerprijs J: Jos Dairpet 
Jonkerprijs K: Kayan 
Owners Cup K: Kayan 
Sweepstakes J h/r: Jos Dairpet 
Sweepstakes K h/r: Kayan 
 
BESTRAFFINGEN 
 
Groningen 7 oktober 2018 
Koers 8: 
De leerling-pikeur Daisy Paling, rijder van het paard Dawson City Jewel, is bestraft met een te voet 
stelling van twee (2) wedstrijddagen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 35 II D.W.R. (niet 
naar de buitenzijde van de baan brengen van zijn/haar paard, nadat het in galop en/of telgang is 
geraakt). 
Deze straf zal op 21 en 22 oktober 2018 ten uitvoer worden gelegd. 
 
Nootdorp, 7 oktober 2018 
Naar aanleiding van de getoonde verrichtingen van het paard Cattiva Byd, heeft het bestuur, op 
voordracht van het dienstdoende draverijcomité, het paard conform art. 35 lid VII van het DWR en 
art.50 lid IVa van het AWR een startverbod van twee maanden voor de kortebaan opgelegd.  
Het paard zal weer aan het wedstrijdwezen mogen deelnemen nadat een kwalificatie proef is 
afgelegd, waaruit geschiktheid is gebleken aan wedstrijden deel te nemen, dit ter beoordeling van het 
dienstdoende comité. 
 
UITSLAGEN 



 
UITSLAG 23

ste
  Kortebaandraverij Nootdorp – zondag 7 oktober 2018 

 
Naam van de Kortebaan: ”de Zilveren Zweep” 
 
Samenstelling functionarissen:  
L.J.A.Poelstra              Keurmeester 1

e
 stek, Voorzitter 

B.B.Duivenvoorden     Keurmeester 2
e
 stek 

M.L.Leeuwenburgh Keurmeester eindstek 
M.W.Eeken             Starter 
J.A.M.van Loenen      Wedstrijdsecretaris 
M.de Waal                    Speaker 
M.Bouwhuis                 Coördinator stalterrein 
 
Prijzen: € 6.000 (2.800, 1.400, 800, 450, 275 en 275) 
 
1 - Eliot Charisma (7r) - Lindsey Pegram - Mw. J.C. Jonkman    300 
2 - Calistokingsdeep (9r) – BIJGELOOT - Djimmy Schneider - Maatschap van der Let  300 
3 - Doc Holiday (8r) - Bo  Sprengers - Stal Meiden van Assum     300 
4 - Boucher le Blanc (10r) - John  Dekker - P.D. Rieken      300 
5 - Chaman Rapida (9r) - Thomas Bos - P. Siderius      300 
5 - Southwind Raptor (8r) - Lindsey Pegram - A.D. de Boer     305 
 
Niet geplaatst:  Ronny Brandt 300, Camaro de Pommera 300, Cha Cha Cha 300,  
Lordspirit 300, Hero Baldwin 300, Action Invit 300, Emi van Jip 300, Eagle Transs R 300, Cattiva Byd 
300, Spirit Scott 295, Fullrich v Assum 295, Contador 300, Viperio TF 300,  
Up Up and Away 300, Arenne Loraine 300, Every’s wish 300, Diesel Scott 300,  
Janus Boshoeve 300. 
 
Totalisator 
1e omloop winnend € 4,10 plaats € 2,00  € 4,50 € 2,60 - winscore (0 foutief) € 133,35 
2e omloop winnend € 4,50 plaats € 1,50 € 2,20 € 2,00 - winscore (0 foutief) € 73,20 
3e omloop winnend € 3,30 plaats € 1,20 € 1,60 
4e omloop winnend € 1,90 plaats € 3,20 € 2,10 
Duo € 64,40 Trio € 188,30  
 
TOTAAL INZET OP DE TOTALISATOR  € 20.457,50 
 
 

 
 
RENWEZEN 
 
STAMBOEK 
 
VERKOCHT 
Roi du Soleil (GER), door The Dutch Master Stables, Rijkevoort aan mw. Y.A.W. Theunissen, 
Boxmeer. 

 
SPORT 
 
PAARDEN IN TRAINING 
A. Mulder: Hurricane Volta (IRE) 

  


