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Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2022 
 
Santpoort, 25 maart 2023. Geachte leden van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken. 
Hierbij mag ik voor het eerst als secretaris van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken 
het Jaarverslag over het jaar 2022 presenteren. Met dank aan mijn voorganger Henk Wieleman 
voor de zorgvuldige overdracht, kan ik deze traditie nu met gepaste trots voortzetten.  Nu de 
Corona-maatregelen sinds 10 maart 2023 helemaal van de baan zijn, is het extra fijn om elkaar 
weer hier in levende lijve te kunnen ontmoeten. 
 
Voordat wij terugblikken op afgelopen jaar, wil ik eerst met jullie 
stilstaan bij de personen die afgelopen jaar zijn overleden. 
 
Ko Timmers, erelid van onze vereniging overleed op 29 oktober 2022. 
De oudere leden kennen hem ongetwijfeld als man van de Harddraverij 
die bij de leden thuis langs de deur ging om de contributie op te halen 
én uitnodigingen rond te brengen voor de ledenvergaderingen. Maar 
het was ook dè man achter de kraam van de Harddraverij tijdens de 
jaarmarkten. Zo heeft hij ontzettend veel leden voor de Harddraverij 
Vereniging geworven.  
En in zijn werkzame leven werkte Ko bij Drukkerij Cornegge waar  het 
programmaboekje van de Kortebaan jarenlang werd gedrukt. 
Na zijn pensioen ging Ko niet achter de geraniums zitten. Naast zijn inzet voor de Harddraverij 
Vereniging, verpachtte hij hart en ziel onder andere aan Buurthuis ’t Terras, waar wij hem weer tegen 
kwamen tijdens de voorbereidingen van de Wielerronde. Zo bleef hij zich inzetten voor de 
Santpoortse gemeenschap. 
Zodra het erelidmaatschap werd ingevoerd, ontving Ko als eerste deze welverdiende onderscheiding. 
Het bestuur dankt Ko voor de onvoorwaardelijke inzet voor de Harddraverij Vereniging.  
 

Rob Oudendijk (links op de foto naast zijn broer Steph) overleed op 30 
december 2022 op een veel te jonge leeftijd van 60 jaar. Rob was zoon van 
“Ome Piet Oudendijk” en nam samen met zijn broer Steph de functie van 
Paalman tijdens het ringsteken over. Dat de Harddraverij een belangrijke rol 
in zijn leven heeft gespeeld werd onder andere 
duidelijk op de rouwkaart. Want op de omslag van 
zijn rouwkaart staat een foto van de 
kortebaandraverij in de Hoofdstraat. 
 

Wendy van Sprang overleed 13 november 2022 ook op een veel te jonge 
leeftijd. Zij was nog maar 52 jaar. Velen zullen haar kennen als de dochter 
van rijschoolhouder Frans van Sprang, maar zij was ook het beste maatje en 
grote liefde van Jacko Tesselaar, onze trouwe sponsor Rijwielhuys Santpoort 
die elk jaar voor de twee winnaars van het ringsteken een nieuwe fiets 
beschikbaar stelt. 
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Op 28 oktober 2022 nam Willem Koster afscheid van het leven. Hij was 
niet alleen de bekende en charmante uitbater van Café de Halve Maan, 
die nu in goede handen is bij zijn kleinzoons. Willem Koster had naast 
zijn belangstelling voor bijzondere bieren en jenevers ook een passie 
voor de damsport. Zo haalde hij ooit Wereldkampioen Jannes van der 
Wal naar het Dorpsfeest-Santpoort. 
 

Afgelopen jaar verloren nog meer Santpoorters met een passie voor het 
Dorpsfeest Santpoort het leven. Zo werd het bestuur van de Harddraverij 
Vereniging jarenlang door de familie Nieuwland op de woensdagen tijdens de 
wielerronde warm onthaald. Na het overlijden van moeder Margaretha vorig 
jaar was het nu de beurt aan Ed Nieuwland senior. 
Zonder compleet te willen en kunnen zijn, noemen wij hier ook nog dat 
Santpoort afgelopen jaar afscheid heeft moeten nemen van Marloes Freijser 
(Schoenmaker), Ben Wubbenhorst, Nel Thijssen en zeer recent haar man Nico 
Thijssen, Ton Meijer (barkeeper) en Nico van der Veldt (Sinterklaas). 
 
Santpoort verliest met deze personen zeer graag geziene gasten. De Harddraverij Vereniging wenst 
alle nabestaanden zeer veel kracht toe.  
 
Terugblik Dorpsfeest Santpoort editie 2022 
De editie 2022 van het Dorpsfeest-Santpoort was voor mij 
persoonlijk een bijzonder jaar, omdat ik in alle details van de 
organisatie werd meegenomen en de secretariële taken 
zelfstandig mocht uitvoeren.  
“De Boer Op!” was het enigszins dubbelzinnige thema. Enerzijds 
omdat corona-maatregelen voor evenementen van tafel gingen. 
Anderzijds omdat de Harddraverij Vereniging de boeren in het 
dorp een warm hart toedraagt. Bij het benoemen van het thema 
in het voorjaar 2022 kon het bestuur nog niet voorzien dat de 
perikelen rondom het thema “Natura 2000” zouden uitgroeien 
tot een landelijk politiek thema. 
 
Qua evenementen kon het Dorpsfeest weer als vanouds worden uitgerold en stonden er weer veel 
activiteiten – zonder beperkingen - op de kalender. De Stichting Horeca Santpoort kon ook het 
avondprogramma met de live optredens in de buitenlucht weer vieren zoals wij het in 2019 voor 
Corona hadden achtergelaten.  
Het eerste weekend zag er wel iets anders uit. Zo waren het Concours Hippique en Footgolf verhuisd 
naar de zaterdag. De Bierproeverij verhuisde naar de zondag. Een aantal evenementen werd uit het 
programma gehaald. Met deze veranderingen creëerde het bestuur meer rust in de agenda’s. 
In totaal stonden er alsnog bijna 40 evenementen op de 8-daagse kalender. 
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Primeur! Eerste interland Kortebaan Nederland – België. 
De eerste donderdag van augustus blijft natuurlijk de 
Kroondag met de Kortebaan Draverij. Mede door 
Corona was het aantal kortebaandravers afgelopen 
jaren fors afgenomen, waardoor het bestuur op het 
idee kwam een interland Nederland-België te 
verrijden. Een primeur, want dit was nog niet eerder 
vertoond! 
Ook nieuw was dat er volgens de zogenoemde 
“Grand-16” werd gereden. In totaal kwamen zestien 
deelnemers in actie. Om toch een volwaardige 
wedstrijd te kunnen draven, kregen de verliezers uit 
de eerste omloop een herkansing, waardoor zij zich 
alsnog konden plaatsen voor de tweede omloop. 
 
Uitslag Kortebaandraverij 2022 

 
De Totalisator-omzet 
bedroeg in 2022 maar 
liefst 133.322,50 euro. 
De op één na hoogste 
omzet ooit op een 
kortebaan draverij 
gerealiseerd. 
 
De recordomzet in 
Santpoort in 2019 ter 
hoogte van 147.777,50 
euro blijft daarmee nog 
bestaan. 
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Terugblik 2022 
 

Dag Evenement 

Zaterdag 30 juli Concours Hippique (Brederode) 
Rondje Zandhaas wandelen (Brederode) 
Footgolf (in en rondom het Dorp) 

Zondag 31 juli Kroegloper Schaak Toernooi (Horeca) 
Koffieconcert (Dorpskerk Santpoort) 
Bierproeven (Weyman Weide) 

Maandag 1 augustus Straatvoetbal (Burg. Weertsplantsoen) 
Steenwerpen (Land van Scholz) 
Klaverjassen (Weyman Weide) 
Steppenrace (Hoofdstraat) 

Dinsdag 2 augustus Ringsteken (Hoofdstraat) 
Santpoort mediteert in Naaldkerk 
Jeu des Boules (Land van Scholz) 

Woensdag 3 
augustus 

Agrarische dag (Brederode) 
Kinderloop (wielerparcours) 
7 van Santpoort (wielerparcours) 
Bridgetoernooi (Velserhooft) 
Puntenkoers vrouwen (wielerparcours) 
Wielerronde mannen (wielerparcours) 

Donderdag 4 
augustus 

Kortebaan (Hoofdstraat) 
Bridgetoernooi (Velserhooft) 

Vrijdag 5 augustus Paardenkeuring (Weyman Weide) 
Jaar- en kindermarkt (dorpskern) 
Stepcontest (Skatebaan) 
Seniorenavond (Weyman Weide) 

Zaterdag 6 augustus Mudrun Kinderen (Weyman Weide) 
Kwalleballen (Weyman Weide) 
Buikschuiven (Weyman Weide) 
Tentquiz (Weyman Weide) 
Optocht en vuurwerk 
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Poffertjes kraam al eerder in Santpoort 
De familie Lucas-Vermolen kwam afgelopen seizoen al eerder 
naar Santpoort-Noord. Esmeralda was zeer verheugd dat de 
Gemeente Velsen heeft meegewerkt om dat mogelijk te maken. 
De kermisexploitanten hebben immers een zware Corona-
periode achter de rug. De kraam ging op 30 juni 2022 al open en 
bleef tot het eind van het Dorpsfeest staan. 
 
Aantal leden opnieuw gegroeid. 
Als secretaris meld ik dat we per 31 december 2022 precies 1889 leden (1831 in 2021) leden hebben. 
Daarmee is het ledenbestand opnieuw gegroeid. Speciale dank aan Ineke ter Metz (beter bekend als 
Poer), die de ledenadministratie voor het vierde jaar ter hand heeft genomen. 
 
Dik tevreden 
Naar de mening van het bestuur zijn wij er met z’n allen (organisatie, horeca, kermisexploitanten, 
bezoekers en sponsoren) in geslaagd één van de leukste, en meest ontspannen edities te hebben 
neergezet. Wij hebben heel veel blije gezichten gezien en bedankjes gekregen. Voor ons een signaal 
dat iedereen weer toe is aan een stukje gezelligheid na twee jaar corona en voortdurend oorlogsleed 
in de rest van de wereld. Zo zie je maar waar een klein dorp groots in kan zijn! En hoe belangrijk 
vrijheid, veiligheid en samenhorigheid zijn.  
 
Natuurlijk ook een speciaal woord van dank voor de groep van ongeveer 400 vrijwilligers. Zij hebben 
zich met plezier ingespannen om er weer wat moois van te maken. Ondanks dat zij twee jaar op een 
laag pitje te hebben gestaan, kostte het niet veel moeite het vrijwilligerspeloton te mobiliseren. 

 
Daarnaast ook een groot compliment aan het Hekkenteam dat 
met plezier en zonder mokken ervoor zorgde dat alle 
evenementen veilig en soepel volgens schema konden worden 
afgewerkt.  
 
Verheugd waren wij als Harddraverij Vereniging dat wij voor 
een aantal kinderevenementen een subsidie Zomerpret 
Velsen mochten ontvangen. Dank daarvoor aan de Gemeente 
Velsen. 
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In 2022 bestond het bestuur uit: Bas Kuntz (voorzitter), Eric Budde, (secretaris), Dennis Wientjes 
(penningmeester), Ed Nieuwland, Theo Koster, Frank van Neste, Rens Hagen, Marjan Leipoldt en Nick 
Schoorl. Annemieke Vink draaide afgelopen jaar met succes mee in het bestuur om het stokje van 
Marjan Leipoldt te kunnen overnemen.  
 
Wij zijn er trots op dat wij met de organisatie van het Dorpsfeest Santpoort hebben bijgedragen aan 
een stukje welzijn. Zo ontstaan vriendschappen en samenhorigheid. Zeker in deze onrustige periode 
na corona en oorlogstijd is het fijn om extra naar elkaar om te kijken en aandacht voor elkaar te 
hebben. Daarom komend jaar als thema: 
 

                “Blik voor elkaar”  
 
Namens het bestuur, dank voor het vertrouwen! Wij gaan 
met plezier en energie werken aan de 264ste editie van 
het Dorpsfeest Santpoort die van zaterdag 29 juli tot en 
met zaterdag 5 augustus zal worden gehouden. Tot dan! 
 
 
 
Eric Budde, secretaris Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken.  


