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Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2019 
 

Santpoort, 23 mei 2020. Geachte leden van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken. 
Hierbij presenteer ik mijn zevende jaarverslag als secretaris van de Harddraverij Vereniging 
Santpoort & Omstreken. Een zeer memorabel jaar, omdat inmiddels bekend is geworden dat de 
uitbraak van het Corona-virus veel slachtoffers heeft geëist. Ook onder mensen die direct of 
indirect betrokken waren bij het Dorpsfeest Santpoort.  

 

Door het niet door kunnen gaan van de algemene ledenvergadering die oorspronkelijk eind maart had 
moeten plaatsvinden, is besloten de jaarvergadering uit te stellen. Omdat de omstandigheden geen 
andere oplossing toelaten, is het voor het eerst dat deze ledenvergadering online door de leden kan 
worden gevolgd. Dat betekent ook dat dit verenigingsjaar langer is dan u gewend bent (loopt tot en met 
23 mei). 
 
Zoals inmiddels gebruikelijk staan wij in dit verslag eerst stil bij de dierbaren die ons afgelopen jaar zijn 
ontvallen. Over het verenigingsjaar 2019 zijn wij - mede door de Corona-uitbraak aan het begin van 
2020 – veel mensen verloren die zich op de één of andere manier hebben ingezet voor de Harddraverij 
Vereniging. 

• Op 12 januari 2020 overleed Frans Looij. Frans was met zijn vrouw Hannie een vaste bezoeker 
van het Dorpsfeest Santpoort. In de jaren zestig en zeventig was hij onverslaanbaar in de 
boerenpaardenrace die aanvankelijk aan de Westlaan, maar later in de Hoofdstraat werd 
gehouden. Frans hing in zijn herkenbare houding, achteroverleunende op het paard.  

• 24 januari 2020 overleed Theo Dijkzeul, vader van Paul Dijkzeul waarvan wij nog steeds ons 
evenemententerrein bij de Ruïne van Brederode pachten. Wij herinneren Theo als een 
goedgezinde verpachter die de Harddraverij Vereniging een warm hard toe droeg. Theo is 82 
jaar geworden.  

• Op 29 maart overleed Bernadine Enschedé (88), Baronesse Taets van Amerongen van 
Rensoude,weduwe van Dir-Jan Enschedé. Wij zijn de familie veel dank verschuldigd omdat zij 
de Harddraverij Vereniging een zeer warm hart toe droegen en ons in staat stelden het huidige 
kermisterrein aan te schaffen. 

• Op 30 maart overleed Jan van Schagen (84) van het gelijknamige tuincentrum, jarenlang 
sponsor van het Dorpsfeest-Santpoort. 

• Op 3 april overleed Hans de Heer (80), lid van de kascommissie in 2019. 

• Op 5 april overleed Gertjan Huijbens (58), onder andere programmeur van het bekende Ramsis-
muziekpodium en lid van de band Full Count. Daarnaast bekleedde Gertjan tal van 
maatschappelijke functies in de Gemeente Velsen. 

• Op 6 april overleed Arie van Schooten (91), jarenlang levens- en Dorpsfeest-genieter. In 2019 
deed Arie nog mee aan het ringsteken op de scootmobiel. 

• Op 6 april overleed Klaas Ebbeling (88), oud voorzitter van Suomi waarmee de Harddraverij 
Vereniging jarenlang de zogenoemde “Suomi-loop” organiseerde. 

• Op 22 april overleed Chris van Weelderen (91), net als Arie van Schooten ook een genieter van 
het Dorpsfeest en deelnemer aan het ringsteken op de scootmobiel. 

• Op 11 mei overleed Fransje Claase - van Oppen, (87) vrouw van Ben Claase, bedenker en 
jarenlang organisator van het Jeu de Boules toernooi. Inmiddels overgenomen door zoon Roel 
Claase, man van Marjan Leipoldt (eerste vrouwelijke bestuurslid van de Harddraverij 
Vereniging). 

 
Santpoort verliest met deze personen zeer graag geziene gasten. De Harddraverij Vereniging wenst alle 
nabestaanden zeer veel kracht toe in deze grauwe periode. Daarnaast staan wij uiteraard stil bij alle 
andere overledenen van het afgelopen verenigingsjaar. 
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Beter 

2019 was een bijzonder zwaar jaar voor ons bestuurslid Ed 
Nieuwland en zijn vrouw Immy. Met een 
bewonderingswaardige no nonense instelling heeft dit tweetal 
de revalidatie na een agressieve bacterie-infectie, met geduld, 
wijsheid en realisme zodanig opgepakt dat Ed van dwarslaesie 
herstellende is. Gezien de ernst van zijn situatie zijn wij 
oprecht blij en verheugd dat Ed inmiddels sinds het begin van 
dit jaar weer thuis is en het “gewone” leven weer aan het 
oppakken is. Diep respect om van dichtbij te mogen zien hoe 
dit “echt paar” dit samen heeft opgepakt. Zeker gezien de 
situatie waar zij vandaan moesten komen. 

 
Droes 
In aanloop naar het Dorpsfeest Santpoort 2019 werd het nog even spannend. In een van de omliggende 
stallen werd namelijk Droes vastgesteld, een zeer besmettelijke ziekte voor paarden dat wordt 
veroorzaakt door een bacterie, die formeel Streptococcus equi equi heet. Deze bacterie zorgt voor een 
infectie van de voorste luchtwegen waarbij abcessen van de lymfeknopen ontstaan. Veel deelnemers 
van onze paardenevenementen begonnen zich achter de oren te krabben en wilden afzeggen. Door 
adequaat optreden en goede voorlichting konden de paardenevenementen echter veilig doorgaan.  
 
 
Voordat de week van start ging, werd tijdens de traditionele ontvangstborrel met sponsoren en 
kermisexploitanten de firma Scholz gefeliciteerd met haar 60 jarig bestaan. Paul Scholz was bestuurder 
van de Harddraverij Vereniging en verdiende het om in het zonnetje te worden gezet.  
 

  
 
Ook Bram, Anka en Lars 
Bosch werden door de 
voorzitter bedankt voor de 
vele jaren samenwerking. 
Omdat Bosch Sport 
Velsen de deuren sluit 
was dit de laatste 
mogelijkheid om onze 
dank aan het team van 
Bram te laten merken. 
 
Verder werd ook afscheid genomen van Maurice en Rona Janvier, de kermisexploitanten die 28 jaar in 
Santpoort kwamen met de Pusher. Nu Maurice zijn zaak heeft verkocht was dit een mooi moment om 
het echtpaar in het zonnetje te zetten. 
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2019: Jaar van Royal Ascot 
De 260ste editie van het Dorpsfeest Santpoort kende een bijzonder jubileum. Na het bezoek van het 
bestuur aan Royal Ascot, het mekka van de paardenrace in Engeland waar Queen Elizabeth de 
hoofdgast is, kwam het idee op om “Royal Ascot” als thema van 2019 uit te roepen. Veel bezoekers en 
deelnemers maakten dankbaar gebruik van dit thema. Wij zagen veel hoeden (vooral bij de dames), 
fleurige jurkjes en nette, feestelijke pakken voor de heren. Hoe leuk was dat?  
 

 
 
Overige bijzonderheden in het programma 2019 
Het programma voor 2019 was op hoofdlijnen in takt gebleven. Wel 
waren er in verband met het jubileum extra evenementen.  
Het onderdeel “Sterkste van Santpoort” was weer terug. En hoe! 
Een nieuw organisatieteam zet al haar creativiteit in om er een 
krachtig evenement van te maken (m/v). De eerste zaterdag werd 
daarmee stevig ingezet. Boem! 
 
Op vrijdag werden de tractoren weer van stal gehaald. Om te 
voorkomen dat de autoriteiten veel risico’s zouden zien, moest de 
traditionele naam “tractorrace” omgedoopt worden tot 
“tractorbehendigheidsparcours”.  
 
De laatste zaterdag kende ook een extra feestelijk tintje, want het Santpoortse Buikschuiven had het 
Nederlands kampioenschap verworven! Zo kon op de laatste zaterdag het volkslied twee keer worden 
gedraaid. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bovendien had de organisator van het Kwallenballen (het rugbyteam van 
The Smugglers) een verrassing in petto. Want voor de jeugd werd voor 
het eerst dit jaar een zogenaamde kids mudrun georganiseerd, waarbij 
kids met een natte kwal een behendigheidsparcours door de blubber 
moesten afleggen. Naar onze inschatting zeker een evenement dat op de 
programmering blijft staan. 
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Kortebaan 

Absoluut hoogtepunt was de Kortebaandraverij die dit 
keer om de nationale titel ging. De ruin Doc Holiday was 
samen met pikeur Bo Sprengers een klasse apart. 
Hoewel de troef van de Stal Meiden van Assum bijna 
alleen maar sterke tegenstanders kreeg, verloor hij geen 
rit. Lordspirit (Krista Timmer) en Broer van Bremen (John 
Dekker) eindigden verrassend op respectievelijk de 
tweede en derde plaats. Ronny Brandt en John de 
Leeuw werden vierde. 
 
Volgens kenners liep Doc Holiday op die dag in de 
bomvolle Hoofdstraat zijn beste koers van het jaar en 
werd terecht voor hem het Wilhelmus gespeeld. Het 
publiek was massaal op het evenement afgekomen. De 
vele bezoekers zetten bij elkaar maar liefst 147.778 euro 
om; een ongekend hoog nieuw record op de kortebaan. 
In de grafiek hieronder ziet u de omzetontwikkeling. 

 
Aan het eind van het drafseizoen werd Santpoort uitgeroepen tot Kortebaan van het jaar! 

 
Kansspelbelasting 
In het verslag van de secretaris over 2018 werd u reeds op de hoogte gebracht van de verandering in 
wetgeving op gebied van kansspelbelasting. De strijd is daarin nog niet gestreden.  
Momenteel wordt met de minister onderhandeld. Daarna moet naar een regeling worden gezocht om de 
totaalkosten op te hoesten kansspelbelasting via een redelijke weging over de banen te verdelen. De 
financiële consequenties voor de Harddraverij Vereniging Santpoort zijn nog niet goed te overzien. De 
verwachting is dat Santpoort, als baan met de hoogste omzet, zwaar wordt geraakt en de afdracht aan 
de belastingdienst een forse impact zal hebben op het financieel resultaat. 
 
Alle kortebanen hebben elkaar inmiddels opgezocht en er wordt samengewerkt om de status 
Immaterieel Erfgoed te krijgen. Vanuit Santpoort zetten Peter Rauws en Ton Joosten zich hiervoor in. 
Ook de burgemeester verleent zijn medewerking.  
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Het Hekkenteam bestond in 2019 uit Frenk Duineveld, 
Casper de Jong, Nick Schoorl, Robin Duineveld, Mark Schoorl en 
Jerry Oudendijk. Ook in 2019 leverden zij zonder morren een 
topprestatie. Tijdens het buikschuiven namen de mannen afscheid van 
Jerry. Het bestuur dankt hem voor de knoertharde inzet en wenst hem 
veel succes met het verder uitbouwen van zijn bedrijf. 
 
 
 
 
 
 

 
Lintjesregen 
Op 24 april 2020 werden twee bestuursleden Koninklijk onderscheiden tot lid in de orde van Oranje 
Nassau. 
Theo Koster is sinds begin jaren negentig bestuurslid van de Harddraverij Vereniging Santpoort en 
Omstreken. In Santpoort is hij al jaren betrokken bij de intocht van Sinterklaas, de Stiletto-race in de 
Hoofdstraat, en de Vriendinnendag van de Winkeliersvereniging. 
Ed Nieuwland uit Santpoort-Noord is sinds 1988 tot heden vrijwillig bestuurslid bij de Harddraverij 
Vereniging Santpoort en Omstreken. Vanaf 1988 tot 2002 vervulde Ed de rol van secretaris en vanaf 
2002 tot heden vervult hij de functie bestuurslid Kermiszaken. 
Het bestuur is trots op deze twee “ridders”. 
 
Massale belangstelling 
Ook in 2019 was er ontzettend veel belangstelling voor alle evenementen. Niet alleen bij het 
Steenwerpen was het “Land van Scholz” vol met deelnemers. Ook bij de inschrijving van bijvoorbeeld 
het Foot-golf en de TentQuiz moest je alert zijn, want die waren in een mum van tijd volgeboekt. Bij het 
Bierproeven werd ook een inschrijfrecord verbroken. Over het algemeen kan worden gesteld dat de 
belangstelling voor alle evenementen zeer gezond is te noemen. Voor het bestuur een reden om de 
ingeslagen koers vast te houden, waarbij aangetekend dat de paardenevenementen nog steeds de rode 
draad blijven vormen. 
  
Sponsorcommissie 
Ook in 2019 heeft de sponsorcommissie haar bestaansrecht weer dubbel en dwars aangetoond. Mede 
dankzij de inzet van de kartrekker Jan-Karel Van Waalwijk Van Doorn zijn de sponsorbijdragen opnieuw 
gestegen. Nieuwkomer in deze commissie is Ramon Wieleman. Inderdaad mijn zoon. Ramon heeft zijn 
eigen onderneming in de ICT en brengt tevens een nieuw netwerk mee. Hij heeft ervoor gezorgd dat er 
in 2019 veel nieuwe sponsoren konden worden gecontracteerd. De penningmeester zal meer in detail 
ingaan op de hoogte van het sponsorbedrag. Ik beperk me hier tot het uitspreken van de waardering 
voor het werk van deze commissie. Hulde! 

 
Dank aan alle vrijwilligers 
Vanuit mijn taak als secretaris spreek ik hier ook de dank uit aan alle vrijwilligers en medeorganisatoren 
die hebben meegeholpen om ook van de editie 2019 een succes te maken. 
 
Zo beschikte de vereniging in 2019 over een topteam dat voor ons de foto’s maakte en de facebook 
pagina beheerden. Dank aan Joost Wouters, Aad de Gier, Astrid Looij en Nicole Uijtendaal-Nijssen. 
Daarnaast denken we niet alleen aan het Hekkenteam, Annemieke Vink en Bianca Meekel-Stolwijk, 
Marlijna Claase, Ilse van Wijk-Brans, Manus Masteling, Charlotte Masteling en Daphne Willenbroek, 
Linda en Sjaak Opdam, Madelon Van Waalwijk Van Doorn, Enrico Does, Kevin Kors, Willem van 
Deventer en de leden van Harddraverijband Wilhelmina, de organisatie van de Tent-Quiz, de Sterkste 
van Santpoort, Bierproeverij, de familie Tromp-Vendel, maar aan alle deelorganisaties die belangeloos 
hun bijdrage hebben geleverd. Dank allemaal voor jullie trouwe en onvoorwaardelijke inzet. 
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Aantal leden 
Als secretaris noem ik tot slot dat we per 31 december 2019 precies 1765 leden (1.675 in 2018) leden 
hebben. Daarmee is het ledenbestand opnieuw gegroeid. Speciale dank aan Ineke ter Metz (beter 
bekend als Poer), die de ledenadministratie voor het eerste jaar ter hand heeft genomen. 
 

Op de laatste zaterdag van het Dorpsfeest Santpoort werd een loterij gehouden onder de leden van de 
Harddraverij Vereniging. Hoofdprijs was een Verwenarrangement voor twee personen op het Landgoed 
Duin- en Kruidberg bestaande uit: ontvangst met prosecco, 4 gangen diner met bijpassend 
wijnarrangement in het sterrenrestaurant, overnachting in superieure landhuiskamer met verrassing op 
hotelkamer én een uitgebreid ontbijtbuffet! Deze prijs werd gewonnen door de familie G.M.J. Kors 
Velserbroek. De tweede prijs bestond uit een high tea op Landgoed Duin en Kruidberg voor 2 personen. 
Deze werd gewonnen door Mevrouw J.J. Otto uit de Velserbroek. 
 
Tevreden over 2019 – 2020 snel vergeten 
De Harddraverij Vereniging kijkt terug op een geslaagd Dorpsfeest en jaar. De bezoekers en 
deelnemers genoten zichtbaar van de evenementen die door de organisatie werden georganiseerd. Ook 
waren er relatief weinig incidenten die mede dankzij het in 2016 ingevoerde “lik-op-stuk”-beleid steeds 
minder voorkomen. Personen die zich misdragen bij onze evenementen krijgen een 
evenementenverbod. Bij zwaardere overtreding direct een nachtje Koudenhorn en tevens een 
gebiedsverbod voor 13 maanden! Deze regeling is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met 
gemeente Velsen, politie en onze beveiligers en heeft ook dit jaar perfect gewerkt. Resultaat was dat er 
minder vervelende opstootjes zijn geweest. De sfeer op de kermis was merkbaar gemoedelijker. We 
gaan die ingeslagen weg verder uitbouwen. Deze vorm van samenwerking met gemeente, politie en 
beveiligers is zeker goed bevallen! 
 
Tot slot meld ik u dat het bestuur het afgelopen jaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Tijdens de 
11 vergaderingen van het bestuur zijn ruim 168 koppen koffie, 9 kopjes thee, 8 kratten bier, 7 liter water, 
6 kilo kaas, en 8 dozen zoute stengels en een vracht pinda’s genuttigd.  

Vanwege het Corona-virus werd op 24 maart 2020 voor het eerst online vergaderd. 
 
Onze voorzitter haalde een mooie tweede plaats in de verkiezing van 
IJmonder van het Jaar, met name vanwege zijn inspanningen om de 
vier banen in de IJmond (IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk en Santpoort) 
meer samen te laten werken. Daar mogen wij natuurlijk ook trots op zijn. 
 
In 2019 bestond het bestuur uit: Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman, (secretaris), Dennis Wientjes 
(penningmeester), Jan Tromp, Ed Nieuwland, Theo Koster, Frank van Neste, Rens Hagen en Marjan 
Leipoldt. 
 

Ik dank u voor de aandacht, Henk Wieleman, secretaris. 
 

Dorpsfeest Santpoort 2020 (261ste editie) zou gehouden worden van zaterdag 1 
augustus tot en met zaterdag 8 augustus 2020. 

Helaas is inmiddels duidelijk dat het Dorpsfeest-Santpoort in 2020 vanwege de 
Corona-pandemie niet kan en mag worden georganiseerd. 

 


