
Jaarverslag 2019 

De harddraverij was in het verslagjaar weer een ongekend groot succes. Heel veel 

publiek, een prachtige koers en ook het weer was super. 

de activiteiten van de vereniging in 2019: 

• De jaarvergadering, gehouden op dinsdag 7 mei 2019 in De Jansheeren. De 

vergadering was weer goed bezocht, de sfeer was als vanouds.  

• De kortebaandraverij, traditioneel op de eerste donderdag van september, dus dit 

jaar verreden op de 5e. De harddraverij was, in bijzonder ten opzichte van vorig 

jaar toen het weer voor grote tegenslagen zorgde, een groot succes. 

  

De jaarvergadering 
In totaal waren op dinsdag 7 mei 2019 in de Sociëteitruimte van De Jansheeren 88 

leden bijeen. Wat minder dan vorig jaar maar, aangezien ook de halve finale 

Champions League-voetbal op TV was, toch een geweldige opkomst. 

De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken tijdens de jaarvergadering; 

• Grote zorgen over de wetswijzigingen met betrekking tot de kansspelbelasting. 

Hierdoor gaat de harddraverijvereniging met ingang van 2021 veel inkomsten 

mislopen. 

• Het vertrek van Jaap Poelstra als official en kortebaancoördinator bij de NDR.  

• Belangrijkste wijzigingen in de reglementen voor de kortebaan; o.a. uitleg inzake 

de wijziging van de winst- en ontheffingsgrenzen bij de start per individueel 

paard, de loting 1e omloop (vanaf 2019 geautomatiseerd) en het voortaan achter 

elkaar afwerken van de kleine en grote finale. 

• Bestuursmutaties: aftredend en herkiesbaar waren de bestuursleden Gerard 

Post Uiterweer en Errol Diel. Beiden werden herkozen.  
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Het bestuur bestaat uit 6 personen en is als volgt samengesteld; 

Voorzitter     Gerard Post Uiterweer 

Secretaris en wnd. voorzitter  Hans Nelissen 

Penningmeester    Jan Nijman 

Wnd. secretaris    Aalt Bruinekool 

Wnd. penningmeester   Hans Bleeker 

Ledenadministratie     Errol Diel 

• De jaarlijkse gift is dit jaar niet beschikbaar gesteld omdat het jaar 2018 met een 

sterk nadelig exploitatiesaldo is afgesloten. 

• Sponsoring per paard. Wegens bewezen succes was het ook in 2019 weer 

mogelijk voor bedrijven om een paard te sponsoren. De sponsorposities waren 

opnieuw snel uitverkocht. 

• De aanvraag voor de evenementenvergunning lag traditiegetrouw ter 

beoordeling bij de gemeente Heemskerk.  

• De spreker was dit keer Heemskerker Piet Adrichem, lid van onze vereniging en 

naast fervent kortebaanliefhebber ook een échte wed-wetenschapper. In zijn 

presentatie gaf hij inzicht in de winstkansen van de verschillende spelsoorten. Hij 

constateerde dat veel wedders winnend, plaats en winscore spelen omdat dat vrij 

eenvoudig lijkt. Maar winnen blijkt met die spellen vaak een stuk minder 

eenvoudig. Óf de winst is nauwelijks de moeite waard. In zijn presentatie legde 

Piet uit hoe je met een goede strategie je kansen optimaal kunt benutten met 

vooral het Duo en Trio. 

• De avond werd, naast de gebruikelijke verloting, afgesloten met een gezellig 

samenzijn met de leden van de harddraverijvereniging. 

Tot zover de jaarvergadering. Voor een gedetailleerd verslag wordt verwezen naar de 

notulen van de jaarvergadering.  

De Harddraverij  
De harddraverij vond dit jaar plaats op donderdag 5 september. We mochten ons 

verheugen in veel belangstelling vanuit de paardenwereld. Een vol veld met 24 

paarden. Er werden zelfs 7 paarden uitgeloot en onder de ingelote 24 paarden 

bevonden zich veel kanshebbers. 

We konden dit jaar gelukkig weer onder geweldige weersomstandigheden rijden. Er 

was dan ook ontzettend veel belangstelling. Heemskerk heeft al nooit te klagen over 

de publieke belangstelling, maar dit jaar was het wel overweldigend.  
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De koers was enorm spannend, maar de overtuigende winnaar was dit jaar 

Southwind Raptor met pikeur Lindsey Pegram. Voor Lindsey was het haar 6e 

overwinning van het seizoen, voor Southwind Raptor de 3e (er zou in Lisse zelfs nog 

een 4e overwinning volgen voor dit fantastische paard van eigenaar/trainer Bert de 

Boer).

Uitslag van de koers; 
1. Southwind Raptor Lindsey Pegram  305 m 

2. Panic Launcher John de Leeuw 300 m 

3. Archange de Jiel John de Leeuw 300 m 

4. Dutch Buitenzorg Djimmy Schneider 305 m 

Lindsey Pegram was ook, voor de derde keer op eenrij, de winnaar van de Rabobank 

Pikeursprijs. Wat een superprestatie van Lindsey. 

De totalisatoromzet bereikte een spectaculair record van € 92.679, een geweldig 

resultaat voor de vereniging, ook in vergelijking met de zusterverenigingen. In het 

Nederlandse kortebaancircuit realiseert de laatste jaren alleen Santpoort een hogere 

totalisatoromzet. 

Uitbetaald werden de volgende bedragen; 
1e omloop winnend € 7,00 plaats € 2,60  € 2,40 € 2,60  - winscore (0 foutief) € 246,00 

2e omloop winnend € 3,90 plaats € 2,10 € 1,50 € 1,70  - winscore (0 foutief) € 18,05 

3e omloop winnend € 3,30 plaats € 4,60 € 2,60 

4e omloop winnend € 3,30 plaats € 1,80 € 1,20 

Duo € 36,80 Trio € 227,20 

Bezoekers 
Een exact aantal is niet te noemen, maar aan de hand van het aantal ledenkaarten en 

de verkoop van de toegangsbewijzen (5.746), stonden er naar schatting tegen de 

10.000 bezoekers. Helaas is zoals ieder jaar toch weer een aantal bezoekers de baan 

binnengekomen zonder te betalen, hoewel de toegangscontrole in samenwerking 

met een nieuw beveiligingsbedrijf dit jaar een stuk beter in orde was.  

Niet-betalende bezoekers zijn, zeker met de in 2021 naar verwachting grotendeels 

wegvallende inkomsten uit de totalisator, ieder jaar een zwart randje aan de 

organisatie. Het kost veel geld om de kortebaan in Heemskerk te organiseren, en dit 

moet voor een groot deel uit de verkoop van toegangskaarten worden gefinancierd. 
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Het bestuur beraadt zich ieder jaar opnieuw op maatregelen om onbetaalde entree 

zoveel mogelijk te voorkomen, maar waterdicht zal het helaas wel nooit worden. 

Landelijke publiciteit 
De zaterdag na de koers werd in De Telegraaf een uitgebreid verslag gedaan van de 

koers in Heemskerk. Naast de melding van het feit dat door de wijziging in de 

kansspelwetgeving een grote financiële tegenvaller te verwachten is voor de 

harddraverijverenigingen, werd in het artikel en op de foto's veel aandacht besteed 

aan de plaatselijke folklore en de sfeer onder het Heemskerkse publiek. Het was wel 

duidelijk dat wie voor het eerst de Heemskerkse harddraverij meemaakt, flink onder 

de indruk is van de grote belangstelling voor de koers en bijbehorende bierverbruik.  

Maar wat toch vooral opviel is dat de harddraverij een feest is voor jong en oud en dat 

er een geweldige sfeer langs de baan leeft. In het artikel In De Telegraaf werd ook 

aandacht gegeven aan het voornemen van een groot aantal harddraverij- 

verenigingen om de status van cultureel erfgoed aan te vragen. “Wat cultureel 

erfgoed moet worden, mag niet verdwijnen” kopte het artikel. Met dit proces is ook 

onze vereniging inmiddels aan de slag gegaan. 

Veiligheid 
Elk jaar weer een belangrijk onderwerp. Mede door de inzet van de ingehuurde 

particuliere beveiligers, alsmede verkeersregelaars bij de oversteekplaats, is de 

draverij gelukkig weer geheel zonder incidenten verlopen. De gemeente, de 

functionarissen van de NDR, de coördinator stalterrein en de politie waren tevreden 

over de organisatie en het verloop van de dag. Om veiligheidsredenen heeft het 

bestuur er ook dit jaar, samen met het beveiligingsbedrijf, op toegezien dat er geen 

drank in glas, of tevoren ingepakt in kliko's, naar de baan werd meegenomen. Het 

zogenaamde ‘kliko-verbod’ blijft gehandhaafd omdat het anders bij de toegang niet 

te controleren is of er glaswerk in zit. Op grond van de vergunning van de gemeente 

Heemskerk is de vereniging verplicht hierop toe te zien.  

Net als in voorgaande jaren bedachten mensen allerlei creatieve oplossingen om in 

hun natje en droogje te kunnen voorzien en veruit de meeste bezoekers hebben zich 

keurig aan de regel gehouden. Ondanks alle inspanningen is bij de schoonmaak na 

afloop van de draverij toch wel wat glas aangetroffen. 

Bestuurstent 
De bestuurstent nabij de start is dit jaar aan de ander kant van de baan geplaatst. 

Om, met het oog op de toekomst, onze financiële continuïteit te behouden zijn onze 
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sponsoren van groot belang. Daarom wil het bestuur een goede ruimte hebben om de 

sponsoren te ontvangen. De catering in de bestuurstent werd dit jaar voor het eerst 

verzorgd door Chateau Marquette. De verzorging in de bestuurstent is tot en met 

2018 vele jaren lang voortreffelijk uitgevoerd en gesponsord door De Patatoloog. De 

vereniging is Paul Brand hiervoor veel dank verschuldigd. 

Beeldschermen 
De posities van de vier grote LED-schermen zijn volgens de succesformule 

(weerszijden middenstek, achter de finish en ter hoogte van de start) gehandhaafd. 

Alleen is het scherm bij de start, vanwege de verplaatsing van de bestuurstent, dit 

jaar aan de linkerzijde van de baan geplaatst. Dankzij de schermen konden de 

bezoekers, zelfs met de immense drukte, zowel de koers als de uitslagen uitstekend 

volgen. Zonder de schermen zou dit bijna onmogelijk zijn. Daarom worden de 

(kostbare) schermen jaarlijks ingezet als service aan het publiek om goed zicht op de 

koers te houden. Ook volgend jaar worden de schermen weer geplaatst. 

De prijsuitreiking 
Aansluitend op de koers vond volgens traditie de prijsuitreiking plaats in kasteel 

Marquette. De prijsuitreiking werd druk bezocht door de genodigden. De voorzitter 

begon zijn toespraak met een dankwoord aan een ieder die een bijdrage heeft 

geleverd aan het welslagen van de koers, wat jaarlijks wordt onderstreept met een 

kleine attentie voor de functionarissen van de NDR. 

De prijsuitreiking werd verricht door burgemeester Mieke Baltus. Vanaf nummer 6 tot 

aan de winnaar van de dag reikte zij de prijzen uit. Aansluitend kreeg Ruben van 

Leeuwen, vertegenwoordiger van Rabobank IJmond, het woord voor de uitreiking van 

de Rabobank Pikeursprijs van de IJmond. Lindsey Pegram ontving weer de prachtige 

bokaal (haar derde!) en net als in 2017 en 2018 ook de cheque van € 1.000 voor de 

beste pikeursprestatie in de vier IJmond-kortebanen van het seizoen 2019. 

Het financiële resultaat 

Het jaar 2019 heeft een positief exploitatieresultaat opgeleverd van € 15.461. Een 

ongekend goed resultaat: nog nooit eerder werd een zo hoog exploitatiesaldo 

gerealiseerd. Belangrijke factoren waren de kaartverkoop (prachtig weer), de 

recordomzet van de totalisator en een krachtig koersherstel van de een jaar eerder 

(en door de gedaalde beurskoersen eind 2018 tijdelijk in waarde verminderde) 

aangeschafte Rabobankcertificaten. Met dit resultaat is het negatieve resultaat van 
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2018 weer ruimschoots weggepoetst. Het bestuur hecht er niettemin aan te wijzen 

op de zorgelijke financiële toekomst van de kortebaandraverijen in het algemeen, en 

die van onze vereniging in het bijzonder. De afdrachten uit de totalisator dreigen voor 

ten minste een groot deel weg te vallen als gevolg van nieuwe wetgeving rond de 

kansspelbelasting en het aanbod van kansspelen via internet. Intussen blijven de 

kosten van de baanaanleg en de vereiste beveiligingsvoorzieningen ieder jaar stijgen, 

terwijl ook de continuïteit van de sponsorcontracten altijd een onzekere factor blijft. 

De reserves van de vereniging bedragen: 

• Continuïteitsvermogen € 100.000. 

• Algemene reserve € 29.912. 

• Bestemmingsreserve jubileumfeest 2020 € 24.000. 

• Bestemmingsreserve voor het bouwen van een ’app’: € 3.000. 

De Harddraverijvereniging telt per 31 december 2019 1.754 leden. Lid worden kan via 

de website. 

Contracten 
Aan de inkomstenkant: 

• Met ingang van 2020 moeten weer nieuwe pachtovereenkomsten worden 

gesloten voor de drank- en de snackverkooppunten 

• Ook de overeenkomst met 'lead sponsor' Rabobank IJmond is in 2019 afgelopen. 

Gesprekken over continuering zijn gaande. 

Aan de uitgavenkant: 

• Met leverancier W.C. Leek dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten 

voor de sanitaire voorzieningen en de kassa-units. 

• Ook met John Groot Reclame, dat de grote reclameborden bij de 

gemeentegrenzen plaatst, zal een nieuwe overeenkomst worden gesloten. 

Tot slot 
We mogen gerust stellen dat we terugkijken op een uitzonderlijk succesvolle 

harddraverij. Een spannende koers met een zeer sterk deelnemersveld, voor heel veel 

enthousiast publiek verreden onder ideale omstandigheden en met een klinkend 

financieel resultaat op de koop toe – mede dankzij een spetterend record bij de 

totalisator. Wij danken de vele duizenden bezoekers voor het feit dat er geen 

ongeregeldheden te melden waren. De beeldschermen waren weer een succes, de 
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nieuwe bestuur tent voldeed aan de verwachting en ook voor de exploitanten van de 

drank- en snackverkooppunten was het een mooie dag. 

Verslag vastgesteld in de jaarvergadering van 1 september 2020. 

Secretaris     Voorzitter 

J.W. Nelissen     G. Post Uiterweer
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