
Goedenavond allemaal, 

Ik sta hier namens drafbaan Victoria Park. Deze week vieren wij ons tienjarig bestaan maar ik kan u 

verzekeren dat de sport in Wolvega ook hele onzekere tijden heeft gekend. Een private investeerder 

heeft het complex gered van een faillissement, direct gerenoveerd en een gezond businessmodel 

uitgerold. En tien jaar later is het bewezen dat de drafsport toekomst heeft in Nederland!  

Tegenwoordig worden de paardenraces in Wolvega live uitgezonden in alle PMU-wedkantoren in 

Frankrijk. Daar is de drafsport één van de grootste industrieën. Per jaar wordt er tien miljard euro op 

paarden gewed, waarvan tientallen miljoenen op de races in Wolvega. Daardoor heeft de sport een 

enorme stimulans gekregen in Nederland. Uit de extra revenuen van de totalisator is het prijzengeld 

in Wolvega structureel verhoogd. Daardoor loont het voor eigenaren om te investeren in betere 

bloedlijnen en betere veterinaire begeleiding. Hierdoor is er op Victoria Park een soort Champions 

League ontstaan met louter toppaarden. Maar zonder breedtesport bestaat er geen topsport. 

Daarom is het voor ons én voor de sport in het geheel belangrijk dat er ook in Groningen 

paardenraces worden georganiseerd. Net zoals dat voetbaltalenten vanuit het jeugd- en 

amateurvoetbal doorstromen naar de top, hebben dravers in hun carrière ook een springplank nodig. 

Via de media hebben wij een voorstel van het College vernomen dat de drafbaan in Groningen prima 

zou kunnen fuseren met Victoria Park. Op beide locaties wordt inderdaad drafsport uitgeoefend 

maar de uitvoering daarvan is heel verschillend. In Wolvega loont de baan zich voor snelle tijden 

terwijl de baan in Groningen door de vorm van de bochten en de ondergrond uitkomst biedt voor 

iets minder snelle paarden. Deze paarden kunnen hun haver niet in Wolvega verdienen en dus 

voorziet Groningen duidelijk in een behoefte. Het nieuwe bestuur heeft in 2019 bewezen dat je met 

enthousiasme en weinig middelen toch het nodige kan bereiken. Waar nodig zullen wij van Victoria 

Park hun altijd bijstaan met het ontwikkelen van nieuwe ideeën.  

Bedankt voor uw aandacht! 
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