
Toekomst van Renbaan Duindigt is gewaarborgd
 
'Eindelijk goed nieuws'
 

1998: Peter Strooper leidt met de
hengst Milo Windspiel in de Derby voor
Dravers. Strooper zal de race
uiteindelijk winnen op Duindigt. De
klassieker op de drukbezochte renbaan
was destijds gedoteerd met een
recordbedrag aan prijzen. In totaal was
396.000 gulden te verdelen, waarvan
180.000 gulden terechtkwam bij de
eigenaren van Milo Windspiel.
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WASSENAAR
Na een reeks van donkere jaren
gloort er hoop voor Renbaan
Duindigt. De 110 jaar oude
Wassenaarse paardenbaan ging
net voor het verstrijken van oudjaar
voor 12 miljoen euro over in
particuliere handen. De
Nederlandse draf- en rensport is
door de verkoop zijn laatste stuk
historisch erfgoed kwijt, maar kan
met een positief saldo van zes
miljoen op de bank plannen voor de
toekomst maken.

ANDRÉ BUURMAN

Alle betrokkenen binnen de draf- en
rensport zijn het over één ding
roerend eens. Met de verkoop
ontsnapte Duindigt aan de hamer
van de veilingmeester én het
betekent dat er weer toekomst is
voor het inmiddels 110 jaar oude
hippodroom.

,,Voor een eerste prijs van 250
euro komen trainers niet naar
Duindigt,'' zegt meervoudig
kampioen trainer en pikeur Hugo
Langeweg in een eerste reactie op
de verkoop. ,,Want dat waren wel
de vooruitzichten als de boel niet

was verkocht. Dan had je Duindigt
wel kunnen sluiten. Het is een
goede zaak dat straks qua
prijzengeld de concurrentie weer
kan worden aangegaan met
Wolvega. Maar dan zal je je
publiek, net als Wolvega doet,
meer moeten bieden. Aan het
nieuwe management dus de
schone taak om er wat moois van
te maken hier. Of ik er vertrouwen
in heb? Eerst zien. Ik heb in elk
geval een goed verhaal naar mijn
eigenaren.''

Ook al is er geen sprake van
euforische stemming, de trainers
op Renbaan Duindigt zeggen
nagenoeg allemaal blij verrast te
zijn met de verkoop. ,,Eindelijk
goed nieuws na al die jaren van
alleen maar geruchten, vindt Carel
Roodenrijs, die echter geen idee
heeft hoe de boel zich nu verder zal
ontwikkelen. Collega en
overbuurman Rob van Toor vraagt
zich af wat er met de trainers op
Duindigt gebeurt, nu er een nieuwe
eigenaar en exploitant is. ,,We
hebben het op dit moment allemaal
zwaar. Ik had ooit de meeste
paarden in training hier. Kijk nu
eens om je heen. De meesten
boxen staan leeg. Blijven hopen
dus.''

Om van de vijf miljoen schuld en
jaarlijkse rentelast van 350.000
euro af te komen, krijgt Wieger de
Ruiter, mede-eigenaar van Kuynder
bv, van de vereniging Draf- en
Rensport (NDR) in maart 2014 de
opdracht om voor eind 2015 en
onder voorwaarden een koper voor
Renbaan Duindigt te vinden. Zo
moet de 26 hectare minstens 12
miljoen euro opbrengen, dient de
nieuwe eigenaar het in verval
geraakte stalterrein te renoveren en
de garantie af te geven dat er tot
minstens 2030 paardenraces
plaatsvinden. Als Wieger de Ruiter
(84) op 13 december van het
afgelopen jaar overlijdt, meldt zich
niet veel later een financier bij
Kuynder bv, waarna de zaak in een
stroomversnelling komt.

,,Het waren pittige, maar
constructieve onderhandelingen,''
zegt Arie van Bellen, die in zijn rol
als bestuurder van de Stichting
Beheer Renbaan Duindigt (SBRD) -
de juridische eigenaar - de
gesprekken voerde met onder
anderen vertegenwoordigers van
Kuynder bv. ,,De optie is gelicht en
er ligt een getekende
koopovereenkomst. Er moeten de
komende weken nog de nodige
plannen worden uitgewerkt zoals
wat als eerste op Duindigt moet
worden aangepakt. Maar ook hoe
straks de zes miljoen binnen de
draf- en rensport zal worden
besteed. De belangrijkste eerste
stap is gezet.''
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