Warmenhuizer gastpikeur is zeer kansrijk in Egmondse kortebaandraverij

John Dekker gaat voor drie op een rij
door Robin Kaandorp

- Warmenhuizer John Dekker kan
vandaag een heuse hattrick voltooien als hij met een van
zijn twee paarden de kortebaandraverij van Egmond aan
den Hoef weet te winnen. Met Seth en Vulcano Boshoeve is
de gastrijder zeker kansrijk voor zijn derde zege op rij en de
vierde in totaal van het seizoen.
EG MON D AAN DEN HOEF

Assendelft won hij al eerder in
het seizoen en de afgelopen twee
wedstrijden, in Sassenheim en
Warmond, bracht hij eveneens
op zijn naam. In zijn hele carrière staat de teller nu op tien. ,,Dus
drie keer winnen op acht wedstrijden is een hele goede score,
maar er zijn nog heel wat kortebanen te gaan natuurlijk. We
zijn eigenlijk nog maar net begonnen. Later in het seizoen
krijg je ook dat wedstrijden dichter op elkaar komen te liggen en
dat je niet meer constant met de
allersterkste paarden aan de start
verschijnt. Dat heeft ook weer invloed op de uitslagen. Aan het
einde van een seizoen heb je toch
vaak met vijftien, zestien paarden gereden.’’

Veelgevraagd
Voor de 37-jarige Dekker is het
allemaal grotendeels hobby. ,,Ik
ben alweer veertien jaar geleden
gestopt als beroepsrijder. Ik
werk nu bij de huisvuilcentrale
in Alkmaar en probeer daarnaast
zo veel mogelijk te koersen. Dat
is redelijk te doen, want ik werk
in wisselende diensten. Op
maandagavond koers ik zo veel
mogelijk in Alkmaar, zo eens in
de twee weken rijd ik op Duindigt en als het kan ben ik bij alle
kortebanen aanwezig. Veel geld
houd je daar niet aan over nee.
Bij de kortebanen heb je nog wel
aardige prijzengelden, maar veel
daarvan gaat weer op aan bijvoorbeeld reiskosten en trainingsuren.’’
Sinds hij niet meer full-time in
de paardensport actief is, is Dekker een veelgevraagd gastpikeur.

,,Ik heb geen verbintenis met een
stal en dat bevalt me al jaren prima.’’
Dit kortebaanseizoen is hij tot
op heden wel actief voor voornamelijk dezelfde stal, namelijk
die van Caroline Aalbers. En met
ongekend succes dus. Met Walkover won hij twee wedstrijden.
De andere zege werd behaald
met United Spirit. In Egmond
komt hij aan de start met twee
andere paarden. ,,Maar die zijn
prima geschikt voor dit werk.’’

Opvallend
In het algemeen pikeursklassement staat Dekker momenteel
tweede achter Wim van der Mespel. Opvallend, want de laatste
jaren ging de strijd om die titel
meestal tussen leden van de familie Pools en John de Leeuw.
Ook in Egmond was de familie
Pools in de drie tot op heden gehouden edities altijd de sterkste.
In 2006 won Ruud, een jaar later
Aad en afgelopen editie Manon.
Dekker eindigde vorig jaar als
zesde in de eindrangschikking
en het jaar daarvoor als vijfde.
,,Ik ben altijd een beetje een subtopper geweest.’’
De wedstrijd in Egmond is er
eentje die Dekker zeker graag wil
winnen. In het verleden was hij
nog werkzaam bij gewezen kortebaanspecialist Willem Swart,
uit het naburige Egmond-Binnen. ,,Iedere wedstrijd die je
wint, is natuurlijk mooi, maar
bij een kortebaan is vaak heel
veel publiek aanwezig, ook omdat het vaak onderdeel uitmaakt
van een feestweek of een kermis
(zoals in Egmond, red.). Dat

John Dekker (vooraan) in actie bij de kortebaanwedstrijd in de binnenstad van Schagen in 2008, een wedstrijd die hij ooit nog eens hoopt te winnen.
maakt het vaak wel extra mooi.
En als het in de buurt is, is het
nog weer iets mooier, want dan
staan er veel familieleden en bekenden langs het parkoers. Voor

mij zijn vooral Schagen en ’t
Zand de wedstrijden die er uitspringen, al heb ik ze allebei helaas nog nooit kunnen winnen.’’
De wedstrijd in Egmond aan

den Hoef wordt gelopen op de
Herenweg, ter hoogte van café
Het Rode Hert. De eerste start is
om 13.30 uur. Dekker komt dan
gelijk in actie met Vulcano Bos-

hoeve. Hij treft Manon Pools en
Utica ter Heide. Er verschijnen in
totaal twintig paarden aan de
start die een ’best of three’ lopen.
De winnaar gaat door naar de
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volgende ronde tot dat er op het
einde twee paarden overblijven.
Met Seth treft de Warmenhuizer
in de eerste ronde Lindsey Pegram met Mogul.

