
 

Pagina 1 van 7  

 
 
 
 
 
Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2021 
 

Santpoort, 2 april 2022. Geachte leden van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken. 
Hierbij presenteer ik mijn negende en laatste jaarverslag over het jaar 2021 als secretaris van de 
Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken. Net als vorig jaar een zeer bijzonder verslag 
vanwege de Corona-pandemie. Nu de maatregelen grotendeels zijn teruggedraaid is het extra fijn 
om elkaar weer te kunnen ontmoeten en dat wij in 2022 weer de boer op kunnen gaan. 

2021 was wederom een memorabel jaar. De grote publieksevenementen in het Dorpsfeest 2021 
werden geschrapt, maar desondanks kon het Dorpsfeestgevoel toch in het dorp worden 
waargenomen, doordat er massaal werd gevlagd en elke dag wel een evenement kon doorgaan. 
Dit waren evenementen die vooral op de deelnemers waren gericht en niet op het publiek. 
 
De periode waarop dit “Jaarverslag van de secretaris 2021” betrekking heeft, start op 28 maart 2021 (de dag na 
de vorige online ledenvergadering) en wordt vandaag afgesloten. In deze periode is ook een aantal personen 
overleden die zich onvoorwaardelijk voor de Harddraverij Vereniging hebben ingespannen. 
 

Op 4 februari 2022 overleed oud-voorzitter Paul 
Scholz op 84-jarige leeftijd. Hij was van 1960 tot 
1980 de voorzitter legde in de periode de basis voor 
het huidige Dorpsfeest. Zo zijn onder zijn leiding in 
1979 de huidige statuten vastgelegd en is de gehele 
relatie met de kermis en de pachtgelden 
geprofessionaliseerd. Zoals Paul zei: “zonder de 
inkomsten van de kermis geen feestje, dus laten we 
dat goed vastleggen.” 
 
Ook in de jaren daarna heeft hij nog veel betekend 
voor het voortbestaan van onze vereniging. Begin 
90-er jaren hielp Paul het interim bestuur van de 
Harddraverij om “orde op zaken te stellen” om te 
voorkomen dat de horeca te veel invloed en belang 
kreeg bij het organiseren van de evenementen. Het 
moest met name een feest zijn voor de inwoners. 
Verder was het een goede gewoonte dat nieuwe 
bestuursleden bij Paul op audiëntie gingen om 
kennis te maken en van hem “de zegen” te krijgen. 
 
Bij het 250 jaar jubileum van de Harddraverij 
Vereniging in 2009 hebben wij het eerste boek “250 
Korte Banen Lang” bij Duin en Kruidberg overhandigt 
aan Paul en zijn vrouw Doortje, waar hij best wel 
trots op was. 
 
En bij de opening van het Dorpsfeest in 2019 in de 
Poffertjeskraam hebben wij, onder toeziend oog van 
bestuur, hekkenteam, kermisexploitanten, 
sponsoren, burgemeester en wethouders, Paul in het 

zonnetje gezet vanwege het 60-jarig bestaan van zijn bedrijf. Niet alleen vanwege het trouwe sponsorschap van 
Scholz Groep, maar ook omdat hij onze vereniging altijd een warm hart heeft toegedragen.  
 
Ook zijn wij er dankbaar voor dat wij al tientallen jaren gebruik mogen maken van het “Landje van Scholz” voor 
allerlei evenementen. Tegenwoordig ook steeds vaker “de groene long van Santpoort” genoemd. Wij hopen dat 
wij deze traditie nog lang mogen voortzetten. 
 
Het bestuur is er trots op dat wij zijn gedachtengoed mogen voortzetten. 
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Op 18 juni 2021 overleed Mister Straatvoetbal Hans Voorting op 78-
jarige leeftijd. Hoewel hij de organisatie de laatste jaren had 
overgedragen aan zoon Paul, liet Hans graag zijn gezicht tijdens het 
evenement zien.  
Hij kon zichtbaar genieten hoe het jonge voetbaltalent op het 
Burgemeester Weertsplantsoen het toernooi afwikkelde. Als je de 31 
jaar gaat terugtellen, dan heeft Hans met zijn team aan vrijwilligers 
waarschijnlijk meer dan 5.000 jongens en meisjes aan het voetballen 
gekregen. En bij de prijsuitreiking voor vrijwel iedereen een persoonlijk 
woordje gehouden. 
 
Wat niet iedereen weet is dat Hans ook jarenlang de bekers, medailles 
en vaantjes van alle Dorpsfeest-evenementen leverde. Hij maakte daar 
altijd iets bijzonders en toepasselijks van. Zo zullen de felbegeerde 
bekers met bovenop een houten stepje voor de steppenrace nu zeker 
meer emotionele waarde krijgen. 
 
Met zijn scootmobiel was Hans ook nadrukkelijk van de partij om mee te 
doen met het ringsteken. Altijd verkleed aan de hand van het thema van 
dat jaar. Zo speelde hij met “Sir Johannes” in op het thema Ascot en als 
de “Vrij-Williger” tijdens het jaar van de vrijwilliger.  

 
Elk jaar ontving het bestuur ook een bijzondere attentie, in de vorm van een sleutelhanger die in een kleine serie 
werd gemaakt. En met kerst steevast een rijm voor alle familie, vrienden, buren en kennissen. Dat zullen wij 
voortaan moeten missen.  
 
Op 5 mei 2021 overleed Kees de Wit op 73-jarige leeftijd. Kees zal bij het grote 
harddraverspubliek niet erg bekend zijn, maar was achter de schermen de drijvende 
kracht achter de Agrarische dag. En dan met name de organisatie van de koeien en 
kalverenkeuring. Jarenlang was Kees met de Veeteeltstudieclub aanwezig om de 
agrarische dag tot in de puntjes te verzorgen. 
 
Op 9 februari overleed Eric Hart onverwachts op 55 jarige leeftijd. Hij was geliefd en 
bekend bij velen in de (dressuur)paardenwereld en was ook bij ons Concours Hippique 
bij de organisatie betrokken. Zo hielp hij met het concours en was jurylid. Hij was één 
van de drijvende krachten achter de vele paardensportactiviteiten in Noord-Holland, 
trainer van de nationale Jeugdequip eventing en heeft shows gegeven waarbij paarden 
over mensen heen sprongen. 
 
Na een ziekbed overleed op 27 januari 2022 op 58 jarige leeftijd Gisela Boon. Vele kennen haar als Juf Gisela 
van de Bosbeekschool en zullen haar herinneren als een positieve en krachtige vrouw die gedurende vrijwel alle 
evenementen in het Dorpsfeest Santpoort aanwezig was. Zichtbaar genietend op een terrasje met altijd oog 
voor een ander. 

 

 
Op 17 mei 2021 overleed Koen Piller op 75-jarige leeftijd. Koen heeft zich mede ingespannen 
om het beeld op de rotonde bij de Wustelaan/Hoofdstraat door de Stichting Maria van 
Schuylenburgh gerealiseerd te krijgen. Zijn toenmalige vrouw Yvonne Piller heeft het beeld 
ontworpen en gemaakt. Koen stond daarbij aan haar zijde. 
 
 

Tot slot staan wij nog even stil bij de familieleden die onze (oud)bestuurders hebben verloren: Margartha 
Nieuwland (moeder van Ed), Truus Leipoldt (moeder van Marjan), mevrouw Nijssen-Lindeman (de moeder van 
Jolanda Nijssen, partner van oud-bestuurder Piet Balm) en Loek Anderson (vader van Immy Nieuwland). 
Santpoort verliest met deze personen zeer graag geziene gasten. De Harddraverij Vereniging wenst alle 
nabestaanden zeer veel kracht toe.  
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Terugblik 2021 
De editie 2021 van het Dorpsfeest-Santpoort kon in zeer afgeslankte versie doorgaan. De vergunning 
liet het echter niet toe dat de kermis mocht komen, ondanks de grote inspanning die het bestuur 
hiervoor heeft gedaan. Ook grote publieksevenementen werden geschrapt uit de vergunning en 
mochten er geen feesttenten en podia worden opgebouwd. Toch wilde het bestuur op elke dag van het 
Dorpsfeest minimaal één evenement veilig organiseren. Uiteindelijk kwam er toch een feestelijk 
programma dat bestond uit de volgende onderdelen: 
 
Zaterdag  
Het Dorpsfeest werd zonder publiek geopend met de Rijtuigendag, waarbij de aanspanningen extra veel 
straten van Santpoort aandeden. In de vroege ochtend viel er een stevige bui, waardoor er in allerijl nog 
wat extra rijplaten werden aangelegd. 
 

Ook kon er op eigen gelegenheid worden gewandeld volgens routes die op de website van de 
Harddraverij Vereniging werden gepubliceerd en meer dan 1.000 keer zijn gedownload. 
 
Zondag 
Op zondag namen zo’n 400 deelnemers uit Santpoort en omgeving mee aan het Footgolf toernooi. Dit 
keer geen centrale prijsuitreiking om drukte te voorkomen. Toch beleefden de deelnemers een topdag. 

 

 
Maandag 
Maandag werd er in een heerlijk zonnetje een Petanque toernooi gehouden in de open lucht. Vanwege 
het uitgeklede programma had het bestuur voor het eerst de mogelijkheid om zelf ook deel te nemen. 
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Dinsdag 
Traditioneel de dag van het Ringsteken. Echter om publiek belangstelling laag te houden, mocht alleen 
het ringsteken voor kinderen op de fiets doorgaan. Maar ook zij hebben genoten. 
 

 
Op die zelfde dinsdag werd er in de Naaldkerk ook een bijeenkomst georganiseerd onder de naam van 
“Santpoort mediteert”. 

 
Woensdag 
Gelukkig konden de Jeugdloop en de recreatieloop “De 7 van Santpoort” wel doorgaan. Inmiddels bijna 
traditioneel onder natte omstandigheden. 
 

Donderdag 
Uniek! De Kortebaan 2021 kon wel doorgaan. Echter uitsluitend in “Santpoort-Oost”. Een bus met 
sponsoren, bestuur en officials hebben het van dichtbij mee kunnen maken op de grasbaan in 
Emmeloord. Terwijl de Santpoorters live de wedstrijd via RTV Seaport konden volgen en meegokken. 
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Uitslag 261ste Kortebaan Santpoort 
1 - Chief One met Rick Wester (Beslissende omloop: Wim van der Mespel) van Stal De Groningers  
2 - Archange de Jiel met Rick Wester  van Stal De Groningers       
3 - Falco met Wim van der Mespel van eigenaar H.P. Sinnige      
4 - Hero Baldwin met Aad Pools van eigenaar M.A. Pools        
5 - Feria de Rheve met Wim van der Mespel van eigenaar Stal L.K.S.       
5 - Panic Launcher met Mats Wester van eigenaar Stal De Groningers       
 
De omzet van de totalisator bedroeg in het totaal 32.992,50 euro 
 

 
Vrijdag 
Nieuw: Omdat alle paardenevenementen werden gecanceld vanwege de te verwachten toestroom van 
publiek, werd er door het bestuur een creatieve oplossing gevonden door een puzzeltocht voor paard en 
ruiter te organiseren, waarbij de deelnemers in groepjes door het dorp konden rijden. Onderweg 
moesten zij onder andere ook ringsteken en springen. 

 

 
Stepcontest 
In plaats van het skaten werd op vrijdag een nieuw spelelement toegevoegd. Op de skatebaan waren 
kinderen welkom met hun step om daar allerlei tricks te leren (evenwicht) en mee te doen aan een 
informele wedstrijd. 
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Zaterdag 
Het Dorpsfeest 2021 werd afgesloten met het Buikschuiven dat wij dit jaar alleen voor de twee 
jeugdcategorieën konden organiseren. 
 

 
Bovenstaande foto’s geven een indruk van de activiteiten die – ondanks Corona - door konden gaan. 
Wel vernamen wij dat er die week tevens op kleinschalige schaal particuliere initiatieven in achtertuinen 
of besloten kring plaatsvonden. Denk daarbij aan bierproeverijen in achtertuinen, steentje werpen en 
ringsteken. En op de terrasjes in het dorp waren er toch nog gezellige momenten.  
 
Binnenduinrand 
Afgelopen jaar is de Harddraverij Vereniging benaderd door de agrariërs uit Santpoort die hun brood verdienen 
met paarden- en veehouderij. De provincie Noord-Holland wil het natuurgebied uitbreiden, wat volgens de 
boeren die de landerijen bezitten, ten koste gaat van hun agrarische bedrijfsvoering. Door plannen van de 
provincie Noord-Holland, wordt hun toekomst onzeker. Tijdens eerste gesprekken met de betrokken boeren viel 
het woord onteigening. 
 
De Harddraverij Vereniging maakt zich samen met de Stichting Santpoort hard voor de cultuurhistorische 
waarde van het Santpoortse landschap, waarbij ruimte is voor het boerenleven. Dat geldt zowel voor vee- als 
paardenhouderij. Daarnaast zijn wij officieel ook belanghebbende, omdat ons evenemententerrein bij de ruïne 
ook in dit gebied ligt. Daarnaast is onze achterban ook een reden waarom de provincie rekening met ons houd. 
 
Vandaar dat wij als bestuur van de Harddraverij Vereniging de boeren afgelopen jaar hebben ondersteund. En 
dat gaan wij de komende periode ook doen. Om onze woorden kracht bij te zetten hebben wij komend jaar als 
thema “De Boer Op!” Enigszins dubbelzinnig om dat de lock down en corona-maatregelen dan hopelijk ook nog 
steeds van tafel zijn. 
 
Evenementenlocatiebeleid 
Recent werd in gemeenteraad in Velsen het “Evenementenlocatiebeleid Velsen 2022” besproken. Even 
leek het erop dat dit voor het Dorpsfeest Santpoort de nodige negatieve gevolgen zou hebben. Denk 
daarbij aan gevolgen voor locaties en sluitingstijden. Door oplettende houding van ons secretariaat, 
hebben wij dit administratieve gedrocht kunnen voorkomen door transparantie te bieden en uitleg te 
geven.  
Uiteindelijk werd de motie van één van de Velsense partijen ingetrokken en bleek dit alles een storm in 
een glas water. De vaststelling van het “Evenementenlocatiebeleid Velsen 2022” heeft nu geen 
gevolgen meer voor het Dorpsfeest Santpoort 2022, maar heeft wel de nodige aandacht van ons 
secretariaat gevraagd.  
 
Dank aan alle vrijwilligers 
Vanuit mijn taak als secretaris spreek ik hier ook de dank uit aan alle leden, vrijwilligers, medeorganisatoren en 
mede-bestuursleden die - zonder uitzondering - respect hadden voor het bestuursbesluit dat niet alle 
evenementen in 2021 vanwege Corona door konden gaan. 
 
Aantal leden 
Als secretaris noem ik tot slot dat we per 31 december 2021 precies 1831leden (1784 in 2020) leden hebben. 
Daarmee is het ledenbestand opnieuw gegroeid. Speciale dank aan Ineke ter Metz (beter bekend als Poer), die 
de ledenadministratie voor het derde jaar ter hand heeft genomen. 
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2021  
De Harddraverij Vereniging kijkt terug op alweer een uniek jaar. Het moeten schrappen van 
feestelijkheden in 2020 én 2021 zal zeker de geschiedenisboeken van de vereniging ingaan. 
Als bestuur merken wij op dat wij dit - net als alle andere evenementenorganisatoren - hebben moeten 
ondergaan. Vooral ook uit respect voor de gezondheidzorg en de veiligheidsrisico die corona met zich 
meebrengt. 
Uiteindelijk waren wij blij met de situatie dat wij afgelopen jaar toch nog wat evenementen voor de 
deelnemers hebben mogen organiseren. Ondanks deze zeer afgeslankte vorm, viel het ons op dat de 
sfeer in het dorp echt feestelijk was. Vlaggen aan de vele gevels, volle terrasjes en veel mensen op 
straat gaven aan dat een Dorpsfeest Santpoort ook met een beperkt aantal evenementen is te vieren. 
 
Verheugd waren wij als Harddraverij Vereniging dat wij voor een aantal kinderevenementen een 
subsidie Zomerpret Velsen mochten ontvangen. Dank daarvoor aan de Gemeente Velsen. 
 
Tot slot meld ik u dat het bestuur het afgelopen jaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Tijdens de 
beperkt gehouden vergaderingen hebben de bestuursleden elkaar 12x ontmoet. Deels achter het 
scherm, maar ook fysiek als dat kon. De saamhorigheid heeft daar niet onder geleden. 
Ook de kandidaat-bestuursleden Nick Schoorl (aanspreekpunt Hekkenteam) en Eric Budde 
(secretariaat) hebben naar grote tevredenheid meegedraaid. 
 
In 2021 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 laatste keer als secretaris voor uw aandacht. Ik heb het de afgelopen 9 jaar met veel 
plezier gedaan en ga het stokje nu overdragen aan de nieuwe secretaris.  
 
Henk Wieleman, secretaris. 

 
Dorpsfeest Santpoort 2022 wordt gehouden van zaterdag 30 juli  

tot en met zaterdag 6 augustus 2022. 

 
 
 
 
 
 
 


