
Als trainer van een 20-tal dravers in de regio Groningen, wil ik het belang van een regionale 
wedstrijdbaan benadrukken. Het is niet alleen belangrijk voor ons, trainers in de regio, maar 
minstens zo belangrijk voor de eigenaren van onze paarden die wij in training hebben. Die eigenaren, 
voor een groot deel uit de regio Groningen afkomstig, hebben een prachtige hobby en beleven daar 
veel plezier aan. Het is voor hun belangrijk om op een redelijke afstand van hun woonplaats 
regelmatig een wedstrijd van hun paarden te gaan bezoeken en zo heel veel plezier van hun hobby 
beleven. 
Natuurlijk is het voor ons, als trainers, ook belangrijk om een “thuisbaan” te hebben, daar wij op die 
manier de reiskosten voor ons en voor de eigenaren binnen de perken kunnen houden. Uiteraard 
spelen daar ook milieu aspecten een rol, want dichtbij betekent minder diesel gebruik en daardoor 
minder uitstoot. Die “thuisbaan” is ook belangrijk bij het trainen van onze paarden, want wat is 
makkelijker dan even op en neer naar Groningen om op een echte baan de trainingsarbeid te 
verrichten om daarna in de wedstrijd optimaal voorbereid te zijn, want als wij naar Wolvega, Alkmaar 
of Duindigt zouden moeten rijden betekent dat meer emissie, maar ook tijdverlies voor ons. Ook het 
houden van wedstrijden dichtbij huis is om dezelfde reden belangrijk. Tijden de coranacrisis, toen de 
Groninger baan gesloten was, moesten wij, om aan wedstrijden deel te kunnen nemen, uitwijken 
naar Duitsland en reden naar Hamburg, Dinslaken, Gelsenkirchen en Mönchengladbach. 
Ook voor de regio een belangrijke functie van onze trainingsstal is het beschikbaar hebben van 
stageplaatsen voor scholieren die een opleiding in de richting dierenverzorging volgen. Ook 
verzorgen wij zo nu en dan een rondleiding en demonstratie voor scholen in onze regio, waarbij 
leerlingen de ogen uitkijken naar hetgeen wij allemaal met de paarden doen. 
Ten slotte wil ik er op wijzen dat wij sinds 2003 reeds gevestigd zijn in Een en daar met ons tweeën 
een redelijke boterham kunnen verdienen. Voeg daarbij dat de leverancier van het voer gevestigd is 
in Roden, dat wij uitsluitend gebruik maken van regionale dierenartsen en paardentandartsen. Ook 
leveranciers als de paardendrogist in Roden, Divosa in Leek, Ritsema in Haulerwijk hebben een goede 
klant aan ons. Voeg daarbij onze hooi en stro leveranciers en u zult begrijpen dat wij ook een 
behoorlijk economisch steentje bijdragen aan de regio. De sluiting van de drafbaan zou voor ons 
betekenen dat er eigenaren opzeggen, en wij waarschijnlijk moeten verhuizen.  
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