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Vrijdag 18 mei 

Tiende editie Grasbaanspektakel in Hilversum 

In 2018 bestaat het grasbaan evenement Hilversum 10 jaar. Om deze tiende editie op een bijzondere wijze te 

vieren gaat de Stichting Grasbaan Hilversum het evenement nog leuker maken. Dit jaar is het thema “de 

Amerikaanse dag”. Line Dansers, Old American Cars en The Future Guys zijn met hun spraakmakende act 

graag geziene gasten en zullen naast de 11 koersen de middag van nog meer spektakel voorzien. Deze unieke 

middag voor het gezin, paardenliefhebbers, sponsoren en de lokale politiek, mag u in 2018 zeker niet missen.  

 

Op vrijdag 18 mei zullen de paarden gaan koersen op de prachtig gelegen grasbaan aan de Melkmeent van 

Harm en Maartje Jansen te Hilversum. Het bestuur van de Stichting Grasbaan Hilversum is trots dat zij dit 

evenement 10 jaar met steun van de gemeente Hilversum, de vele sponsoren maar vooral ook het 

enthousiaste publiek, in Hilversum mogelijk hebben kunnen maken. Met deze steun stimuleert u onze Stichting 

Grasbaan Hilversum enorm en zien wij telkens weer genoeg aanleiding om dit bijzondere evenement te blijven 

organiseren.  

 

Tijdens het Grasbaanspektakel worden elf draverijen gereden waaronder een duo koers en een Monté koers. 

Een van de koersen zal speciaal voor een goed doel worden verreden. De opbrengst van deze koers zal dit jaar 

worden besteed aan het goede doel Alp du Zes. Een tweede steunproject is het donatie programma Kinderen 

en Paarden van de Lakota Indianen. En natuurlijk kunnen de bezoekers genieten van een Amerikaans Hotdog of 

Hamburger en een drankje bij een van de vele horecapunten. De koersen zijn professioneel en onder de 

verantwoordelijkheid van het NDR (de Nederlandse Draf en Rensport) 

 

Ook voor de kinderen zijn er bijzondere activiteiten zoals het ponyrijden en het springkussen aanwezig.   

 

Dit evenement is mede tot stand gekomen met medewerking van Stadsfonds Hilversum. Kijk voor meer 

informatie op: www.grasbaanhilversum.nl 

http://www.grasbaanhilversum.nl/

