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Toon (links) en zijn broer Jan van Dooijeweerd, die in de voetsporen van 
vader Jan getreden is, op de sulky op de paardendrafb aan in Zwaanshoek.
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In ‘Th e Drive’ staat deze keer het zeer betrokken 
ABA-lid Toon van Dooijeweerd centraal. Zijn 
vader Jan was een toppikeur en paardentrainer. 
Toon, zijn twee broers en zus groeiden op bij 
de paardenbaan en in het familiebedrijf waar 
paarden werden getraind voor de harddraverij.

Tekst:  Peter Zwets loot
Beeld:  Giuseppe Toppers | Danto

TOON VAN 
DOOIJEWEERD

Nog altijd voelt Toon zich op de paardenrenbaan als ‘een kind in de 
snoepwinkel’. Zeker bij de grotere koersen in Frankrijk. Toon: ‘Er 
is wel veel veranderd in de paardensport. Vroeger was de sport veel 
groter dan nu. Zo werd er in Studio Sport – en daarvoor Sport in Beeld 
– naast voetbal altijd een paardenkoers uitgezonden. Zelfs in de Berend 
Boudewijn Show op zaterdagavond was er standaard een quizvraag 
over de harddraverij opgenomen. Veel mensen herinneren zich uit die 
tijd de naam Jan van Dooijeweerd nog wel. De grootste bekendheid 
verwierf hij met de zelf opgeleide toppaarden Eland en Jojo Buitenzorg. 
Hij was een uithangbord van de paardensport. Daar stond ik in die 
tijd niet zo bij stil. Toen het plotselinge overlijden van mijn vader in 
het 8 uurjournaal kwam, dacht ik wel: die man heeft  veel voor de sport 
betekend. Dan ben je op zo’n moment, naast verdrietig, ook heel trots.’

Toon is niet in de voetsporen van z’n vader getreden door zelf op de 
sulky plaats te nemen en te gaan koersen. Zijn broers zijn wel in de 
paardensport verdergegaan. Eigenlijk was er in het familiebedrijf geen 
toekomst voor de derde zoon. Wel heeft  Toon aan de lts het vak van 
hoefsmid onder de knie gekregen, maar tijdens die opleiding ontdekte 
hij dat daar zijn ambitie niet lag. Hij heeft  veel meer met cijfers. Dat 
bleek toen hij zijn moeder Riet ging helpen met de administratie. 
Die affi  niteit kreeg een vervolg. Toon koos voor een opleiding in 
administratieve richting. Na die opleiding ging hij als jongste bediende 
aan de slag op de Optiebeurs. Overdag naar de beurs en ‘s avonds in 
de schoolbanken om verschillende vakcursussen te volgen en zijn 
meao af te ronden. Hij is nog steeds in de aandelen- en eff ectenhandel 
werkzaam en wel als directeur van de investeringstak bij Paerel 
Investment.

Deze holding heeft  een honderd procent deelneming in YourGift  Cards, 
waar Toon ook leiding aan geeft . De card onderscheidt zich als de meest 
complete cadeaukaart in zijn soort. Toon: ‘Bij YourGift  Cards ligt de 
focus vooral op de zakelijke markt. Binnen dat segment willen wij dé 
cadeaukaart worden en – in alle bescheidenheid – we zijn goed op weg. 
Met YourGift  Cards zijn we ook aangesloten op het netwerk van ABA 
en we hebben businessseats bij Ajax. Daar heb ik als fan alles mee. Ook 
al waren mijn moeder en oudste broer voor Feyenoord, ik kom toch uit 
een echte Ajaxfamilie. In mijn jeugd kwam ik wel in De Meer en het 
Olympisch Stadion, maar een seizoenkaart zat er niet in. Want de hele 
familie Van Dooijeweerd was op zondag meestal op Duindigt. Daar 
kwamen in die tijd ook Ajaxspelers, zoals Wim Suurbier en Dick van 
Dijk om te wedden op de paarden. Later heeft  mijn vader hier op de 
drafb aan in Zwaanshoek nog een training gegeven aan Robbie de Wit 
en Gerald Vanenburg. Prachtig, toch?’

THE DRIVE 
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PERSOONLIJK
Interesses:
Naast mijn passies Ajax en de paardensport, ben 
ik bijzonder geïnteresseerd in beleggen, zowel 
zakelijk als privé. Dat laatste deel ik met mijn 
zoon en met mijn dochter deel ik haar passie voor 
hockey. Daarnaast trek ik er regelmatig op uit op de 
racefi ets en probeer ik het golfen onder de knie te 
krijgen. Allemaal in het kader van bewuster leven.

Vakanties:
In de winter skiën en in de zomer vooral genieten in 
de eigen omgeving. Mijn vrouw en ik  zijn niet van 
die enorme vakantievierders, maar we trekken er, 
als dat past, regelmatig ‘even op uit’.

Motto:
‘Blijf altijd positief.’

Th uis:
Toon is getrouwd met Marie-José en samen hebben 
zij een zoon Ramon (21) en dochter Ryanne (19).

Robbie de Wit (links) en Gerald Vanenburg.
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