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ZATERDAG 13 JULI TOT EN MET DONDERDAG 18 JULI
19.00 uur
Maandag 15 juli start het opbouwen van het kermisterrein met
medewerking van vrijwilligers
VRIJDAG 19 JULI
13.30 uur
Klaverjaswedstrijd in de tent
18.30 uur
Optocht met medewerking van de fanfare, ruiters, aangespannen
rijtuigen en politie
19.30 uur
Ringsteekwedstrijd met aangespannen paarden

Aansluitend muziek in de feesttent verzorgd door Jan Groeneweg en
zijn deejays
ZATERDAG 20 JULI
13.30 uur
Springwedstrijden voor pony’s en paarden waarbij de pony’s strijden
om de ‘Helden van Nooit Gedacht’ wisseltrofee
14.00 uur
De Stompwijkse Landleven Fair inclusief kinderhoek
19.00 uur
Poldercross 2.0
Aansluitend muziek in de feesttent verzorgd door Jan Groeneweg en
zijn deejays
ZONDAG 21 JULI
13.00 uur
Ponyrennen in drie categorieën
Tijdens de pauze: Show horseboarding,
Demo door de mini’s van de Blesruiters
18.30 uur
Live optreden van de band ‘Joost Mag Het Weten’
Aansluitend muziek in de feesttent verzorgd door Jan Groeneweg en
zijn deejays
MAANDAG 22 JULI (toegang € 3,50 vanaf 14 jaar)
13.30 uur
Kortebaandraverij
Totalisator van 12.30 uur geopend
De prijsuitreiking volgt direct na afloop in de VIP-tent
23.00 uur
Lasershow
Aansluitend muziek in de feesttent verzorgd door Jan Groeneweg en
zijn deejays
Op alle avonden sluit de bar om 01.30 uur (dus kom op tijd!!!)
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Voorwoord
De Stompwijkse Paardendagen, de 110e edi!e, staan dit jaar
in het teken van 50 jaar ponyrennen. Geen oﬃcieel jubileum,
maar zeker extra aandacht waard. Dit wordt zichtbaar !jdens
de optocht en uiteraard op zondagmiddag, wanneer de
pony’s het weer in diverse categorieën tegen elkaar
opnemen.
In de basis is de ponyrace niet veel veranderd. De pony’s en
paarden zijn sneller geworden en de baan beter. Zonder zadel
aan de race meedoen, is niet denkbaar meer. Het gaat vooral
om het meedoen. En natuurlijk superleuk als je wint. Het blij#
een geweldige ervaring voor kinderen om langs zoveel publiek
te racen. Dit jaar is er voor alle deelnemers een bijzonder aandenken.
We willen als Nooit Gedacht alle dorpsbewoners bij het feest te betrekken. Op de
openingsdag kunnen ouderen meedoen met kaarten en een spelletje rummiekub. Met
koﬃe en appeltaart. In de vroege avond volgt de optocht. Mijn uitnodiging aan alle
dorpsbewoners: hang overal de vlag uit en kom kijken naar de optocht met paarden,
pony’s en ruiters.
Bij de springwedstrijden voor pony’s en paarden (hulde aan de Blesruiters!) en de
Landleven Fair zijn vele vrijwilligers betrokken. Deze combina!e van paardensport en
een aantrekkelijk pla%elandsevenement staat borg voor een heel gezellige
zaterdagmiddag.
Zondag is ook voor vele (oud)Stompwijkers een dag van weerzien en bijpraten. Het is
ook de dag van 50 jaar ponyrennen. Zelf heb ik ooit twee keer meegedaan, toen nog
zonder zadel. En met lange teugels, soms van strotouw gemaakt. Met veel plezier denk
ik daar wel eens aan terug.
Met een verdrie!g gevoel denk ik terug aan onze oud-voorzi%er Nico van den Bosch,
die ons onlangs is ontvallen. Jarenlang hee# hij zich voor Nooit Gedacht ingespannen.
In deze uitgave een terugblik op een man, waar je op kon bouwen.
Hoogtepunt van de Paardendagen blij# de kortebaandraverij. Leuk trouwens dat ‘onze
kortebaan’ onlangs op televisie was (‘Lex Lokaal’). Brian Vader verwoordde prima wat
er komt kijken om mee te doen aan de koers. De prijsuitreiking is weer langs de baan,
dat bevalt prima. Burgemeester Tiggelaar reikt ze uit en hee# hiervoor zelfs zijn
vakan!e verzet. Daar neem ik m’n hoed voor af.
We sluiten ook dit jaar af met een lasershow in plaats van het tradi!onele vuurwerk.
De posi!eve reac!es van het publiek hebben de doorslag gegeven. Ik wil al onze
sponsors, vrijwilligers, mensen en bedrijven die materieel en ruimte beschikbaar
stellen hartelijk bedanken. Geniet allemaal van heel gezellige dagen.
Theo van den Bosch,
voorzi%er Nooit Gedacht
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Bij het afscheid van Nico van den Bosch
Echte Stompwijkers zijn trots op de Stompwijkse
Paardendagen. Nico van den Bosch, onze oud-voorzi%er,
was een echte Stompwijker. Hij hee# er zijn hele leven
gewoond. Nooit Gedacht is Nico met de paplepel
ingegoten. Zijn vader maakte ook al deel uit van het
bestuur. En als je vader in het bestuur zit, word je er
vanzelf bij betrokken.
Dat begint meestal met kleine klusjes, zoals het verkopen
van programma’s en daarna word je gevraagd om
bestuurslid te worden. Dat gold ook voor Nico. Hij was
bestuurslid van 1964 tot 2009 en voorzi%er sinds 1990. In
totaal dus 45 jaar. Hij nam afscheid in 2009 bij het honderdjarig bestaan van onze
vereniging.
In het boek dat ter gelegenheid van dit jubileum is verschenen, kreeg hij de vraag
waarom hij zo lang in het bestuur hee# gezeten. Hij zegt dan het volgende: ,,Ik ben
gewoon lie&ebber van het feest. Bovendien wilde ik wat betekenen voor het dorp.
Vooral de vele vrijwilligers, die voor een paar ﬂesjes bier bergen werk verze%en,
zorgen er voor dat het ieder jaar weer een genoegen is om het te organiseren. Ook de
vele blijde gezichten !jdens de Stompwijkse Paardendagen geven je heel veel
voldoening.”
Springconcours
Toen Nico in 1964 tot het bestuur toetrad, stond onze vereniging er niet zo best voor.
De verplaatsing van de baan van de Meerlaan naar de Dr. van Noortstraat brengt hoge
kosten mee. Het jaarlijkse springconcours is veel te duur en een aantal jaren met slecht
weer zorgen voor weinig inkomsten.
Mede dankzij een nieuwe genera!e bestuursleden, waaronder Nico, ontstaan er
allerlei nieuwe ac!viteiten die tot op de dag van vandaag nog steeds van belang zijn.
De ponyrennen, een loterij met als eerste prijs een pony, en het verplaatsen van het
feest naar het kermisterrein, om een paar dingen te noemen.
Ook wordt er veel meer reclame voor het evenement gemaakt en eind jaren zes!g
komt er een programmaboekje dat via de bezorgers van de Dorpske*ng in Stompwijk
huis aan huis wordt verspreid. Ook het programmaboekje, dat tevens buiten het dorp
ruim wordt verspreid, bestaat nog steeds.
Ponyrennen
In het begin van zijn bestuursperiode houdt Nico zich vooral bezig met het organiseren
van de kinderspelen en van 1969 tot 1990 helpt hij bij het starten van de ponyrennen.

-5Ook zit hij vele jaren achter het loket bij de ingang van de tribune. En verder zorgt hij
voor snoep en drinken bij de kindershow en voor prijsjes bij het klaverjassen voor de
oudere inwoners.
In 1990 wordt Nico tot voorzi%er gekozen. Dan krijgt hij een meer representa!eve rol.
In die func!e hee# hij talloze prijzen uitgereikt. Als voorzi%er was Nico overigens niet
zo van het papier. Een draaiboek was er niet. Volgens hem was dat ook niet nodig,
want iedereen wist wat hem of haar te doen stond, zo luidde de redenering. Kom daar
tegenwoordig nog eens om.
Over de bestuursperiode van Nico zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen te vertellen.
Eén verhaal wil ik u niet onthouden. Met de Stompwijkse Paardendagen is het niet
al!jd goed weer en soms verandert het terrein dan in een modderpoel. Voor de
bestuursleden is dat extra vervelend, want zij moeten daags na aﬂoop van het feest
het terrein weer schoon opleveren.
Wi!e laarzen
Nico stond daarbij zijn mannetje, maar met het klimmen der jaren werd zijn bijdrage
hieraan toch wat minder. Zo ook in een jaar dat het fees%errein veel weg had van één
grote modderbak. Nico kwam die dag
met hoge wi%e laarzen helpen het
terrein schoon te maken. Ik kan u
verzekeren dat toen hij naar huis ging,
zijn laarzen nog even wit waren als toen
hij kwam.
In het al eerder genoemde jubileumboek
wordt Nico gevraagd of het afscheid
nemen pijn doet. “Natuurlijk doet het
pijn. Het is iets waar je 45 jaar met veel
plezier je ziel en zaligheid in hebt gelegd”, antwoordde hij toen. Zo voelen wij dat ook
vandaag. Het doet pijn om afscheid te moeten nemen van iemand die veel voor onze
vereniging hee# betekend. Nico was er al!jd, zonder zich zelf op de voorgrond te
plaatsen en kwam al!jd op voor het belang van Nooit Gedacht.
‘Het komt zeker goed’
Het was voor ons bestuur een genoegen om zo lang met Nico te mogen samenwerken.
Ik eindig met zijn eigen, posi!ef gestemde woorden, als hij vooruitkeek en een
discussie afsloot: ,,Het komt zeker goed”, zei hij dan. Nico, bedankt voor alles wat je
voor onze club hebt gedaan.
Theo Van den Bosch,
voorzi%er Nooit Gedacht
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Te Gast

Verre Gasten
We staan ieder jaar weer versteld dat de
Stompwijkse Paardendagen wordt bezocht
door gasten uit het hele land en ook van ver
buiten de landgrenzen.
Natalie (24), Elaine, (22), Susan (20), en Megan (18) zijn daar een voorbeeld van. Zij
steken elk jaar de Atlan!sche oceaan over
om in Stompwijk kermis te vieren! Het zijn de dochters van Ard en Verna Hoogeveen
die 25 jaar geleden emigreerden vanuit Stompwijk naar Canada.
Ard en Verna namen hun kroost 10 jaar geleden voor het eerst mee om ze kennis te
laten maken met hun familie in Stompwijk. En de Stompwijkse Paardendagen waren
een mooie gelegenheid om de meeste familie en vrienden bij elkaar te treﬀen.
Eenmaal die oversteek gemaakt hebbende waren de kinderen verknocht aan de sfeer
van de dagen en waren ze min of meer verplicht om bijna elk jaar met hun dochters
die !jd van het jaar de vakan!e in Stompwijk door te brengen.
In Canada runnen zij een grote varkens en kippenboerderij en ontbreekt de !jd nogal
eens om vakan!e op te nemen. Maar de meiden werden ouder en besloten om dan
maar zonder hun ouders te gaan.
Naast hun studie zijn ze alle vier keiharde werkers! Natalie hee# verleden jaar haar
universitaire studie afgerond en werkt op de boerderij van haar vriend. Dit jaar kan ze
niet op de kermis zijn maar met Summerland is ze wel van de par!j. Elaine is net afgestudeerd en werkt in de zorg met au!s!sche jongeren. Susan werkt op 2 koeienboerderijen waar er bij allebei 500 koeien moeten worden gemolken. En de Benjamin Megan steekt haar handen uit de mouwen op een koeien- en kaasboerderij. Als de dames
niet aan het werk zijn ontspannen zij met vrienden bij het meer of de rivier.
Ik vroeg ze wat ze nu zo speciaal vinden aan de Stompwijkse kermis om elk jaar weer
die oversteek te maken?!
De kermis is niet alleen een leuk feest maar ook de perfecte plek om iedereen weer te
zien en nieuwe mensen te ontmoeten! Het is wel een lange rit om elke keer weer te
maken maar zeker de moeite waard. De leuke muziek en lekker biertjes drinken met
onze nichtjes zijn maar een paar van de vele redenen. De ponyrace en de harddravers
vinden we toch wel het allerleukst maar verleden jaar hee" Elaine met de poldercross
mee gedaan en dat vonden we ook geweldig!!Thuis in Canada werken we veel zodat
we geen jaartje hoeven te missen. We zijn ook ontze#end dankbaar dat we in Nederland al$jd mogen logeren bij familie en dit jaar zijn we er zeker weer!
Conny Oliehoek
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Achter de schermen (2)
De Stompwijkse Paardendagen zijn er gewoon. Al meer dan 100 jaar houden we er
rekening mee, we plannen onze vakan!e er omheen en het is een ijkpunt zo door het
jaar heen.
Wat komt er zo al voor kijken om dit unieke feest te realiseren. Een kijkje achter de
schermen.
Dranghekken zijn inmiddels onmisbaar voor de Stompwijkse Paardendagen. Dranghekken zorgen er voor dat looproutes ontstaan en maken dat de evenementen veilig
plaats kunnen vinden. Daartoe wordt bijna 1 kilometer aan dranghekken neergezet.
Voor elk evenement een andere opstelling. De meeste dranghekken worden dan ook
zo’n keer of vijf in de hand genomen.
Ook wordt ruim 800 meter aan bouwhekken geplaatst om goede afscheidingen te
creëren en duidelijk aan te geven waar het feest begint en waar het ophoudt.
Om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden en auto’s niet tot de assen verzakken, worden ruim 200 rijplaten neergelegd naast de kermisa%rac!es, de toegang tot
het parkeerterrein etc.
Belangrijk onderdeel is de stroomvoorziening. Om aan de stroombehoe#e te kunnen
voldoen worden twee aggregaten ingezet. Om deze te voeden wordt een separate
brandsto#ank neergezet. En wat te denken van 500 meter stroomkabel om te zorgen
dat overal op de juiste plek stroom is.
Om de juiste IT-omgeving te creëren worden nog eens honderden meters computerkabel uitgerold.
Nagenoeg alle ac!viteiten staan in het teken van het
dier. Daarom is het noodzakelijk dat op verschillende
plekken watertappunten aanwezig zijn. Dit vraagt uitrollen van 600 meter slangen, koppelingen doorverbindingen enz. Dit alles om te zorgen, zeker bij warm weer, dat
mens en dier daar waar nodig water tot zijn beschikking
hee#.
U als bezoeker merkt hier niets van en da’s prima. Wij
doen het met veel liefde en hopen dat vele genera!es na
ons ook nog mogen genieten van de Stompwijkse Paardendagen die er gewoon zijn.
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Overzicht Stompwijkse Paardendagen 2019
Maandag 15 juli tot en met donderdag 18 juli
Opbouwen van de kermis, iedere avond vanaf 19.00 uur op het fees!errein
Zonder vrijwilligers is er geen kermis. Of je nu
handig bent of niet, alle hulp is welkom!
Vanaf maandagavond wordt iedere avond
gewerkt aan de opbouw van het terrein. Kom
je ook helpen? We rekenen op jullie steun!
Elke avond wordt na aﬂoop gezorgd voor een
hapje en een drankje en is daardoor al een
klein feestje op zichzelf.
Dinsdag na de kermis kunnen wij uw hulp ook
goed gebruiken. Na een stevige bak koﬃe om
9.00 uur, hebben we met z’n allen in no-!me
de boel weer op orde. Ook dit is een gezellig onderdeel van het totale kermisgevoel.
Vrijdag 19 juli
13.30 uur Klaverjassen en Rummikuppen voor senioren
Vrijdagmiddag start het feestweekend met de bekende klaverjaswedstrijd. Onder het
genot van een hapje en een drankje vindt deze wedstrijd plaats in de tent op het
fees%errein. Na aﬂoop is er voor iedereen een prijs. Daarnaast is voor de lie&ebbers
ook een rummikub compe!!e. Meedoen? Meld je aan in de fees%ent.

- 11 18.30 uur Optocht
De oﬃciële opening van de Stompwijkse Paardendagen start tradi!egetrouw, met een
optocht door het dorp. Bestaande uit onder andere fanfare Juliana, ruiters en
aangespannen rijtuigen.
18.00 uur: Verzamelen van de paarden, pony’s en rijtuigen aan de Stompwijkseweg 76,
bij de familie Turkenburg.
18.30 uur: Vertrek van de optocht.

De route:
Stompwijkseweg, Dr. van Noortstraat, afslaan Meerlaan, afslaan naar Klaverblad, via
Zwanebloem en Do#erbloem naar het fees#errein. Op het evenemententerrein lopen de paarden
vervolgens een ereronde daarna wordt het deﬁlé afgenomen door de voorzi#er en de
burgemeester, waarna zij via de do#erbloem het terrein weer kunnen verlaten.
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- 13 19.30 uur Ringsteken
(Ringsteken voor het publiek inschrijven vanaf 19.00 uur)
Ringsteken is een folkloris!sche tradi!e die dit jaar ook weer op vrijdagavond wordt
gehouden. Naast de menner van het paard zit de bijrijder/steker met een lans. Deze
moet proberen de lans door de ring te steken. Gestreden wordt in twee categorieën:
met vaste partner en met partner uit het publiek.
Daarnaast is ook een verkiezing van het mooiste aangespannen rijtuig. Deze prijs wordt
door het publiek gekozen.

Aansluitend muziek in de fees!ent onder leiding van Jan Groeneweg
Iedere avond feest in de fees%ent! Na alle inspanning
is het !jd voor ontspanning. Gezellig samenzijn en
dansen onder het genot van een drankje in de
fees%ent. Jan Groeneweg en zijn DJ’s draaien daar
met disco J.G.P. oude en nieuwe hits.
Foto’s
Ben je de volgende dag benieuwd naar de foto’s die
zijn gemaakt? Alle foto’s zijn terug te vinden op:
www.stompwijksepaardendagen.nl.
Fotograﬁe wordt ook dit jaar weer verzorgd door www.fotograﬁecarmen.com

- 14 Zaterdag 20 juli
13.30 uur Springwedstrijd om de ‘Helden van Nooitgedacht’ wisseltrofee.
Georganiseerd door de Blesruiters is er weer het klassieke springparcours met barrage.
Het klassieke parcours moet gereden worden met zo min mogelijk strafpunten. Zijn er
meerdere combina!es foutloos, dan gaan zij door naar de barrage. Een barrage
bestaat uit minder hindernissen dan het oorspronkelijke parcours. Het is in de barrage
wel de bedoeling het parcours zo snel mogelijk en foutloos af te leggen. Alle
deelnemers springen op hun eigen niveau om een terechte winnaar te krijgen. Dit jaar,
wordt gestreden om de ‘Helden van Nooitgedacht’ wisseltrofee voor pony’s.
De wisseltrofee staat jaar na jaar in het teken van mensen, die zich – al dan niet
bestuurlijk – bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Nooit Gedacht.
Dit jaar is dat Aad Koeleman, zie ook elders deze uitgave.
Ook dit jaar weer: ‘Speel je Spel’. Hierbij moet een deelnemer binnen één minuut zo
veel mogelijk punten bij elkaar rijden. Er zijn acht hindernissen die van twee kanten
kunnen worden gesprongen. De gemakkelijkste hindernis is 10 punten waard, de
volgende 20, 30, 40 enzovoort tot 70 punten. De moeilijkste hindernis is de Joker. Daar
kan de ruiter 100 punten verdienen. Elke hindernis mag maximaal 3 keer worden
gesprongen. Als er een balk wordt afgegooid, tellen de punten niet mee en mag de
hindernis niet meer gesprongen worden. Paarden en pony’s starten in één rubriek,
ieder springt de hindernissen op zijn eigen niveau.

- 15 14.00 uur tot 18.00 uur De Stompwijkse landleven fair met kinderac"viteiten
Een nieuwe tradi!e op de Stompwijkse paardendagen is geboren. Vanwege groot
succes wordt dit jaar voor de vijfde keer de Stompwijkse landleven fair georganiseerd.
Op de Stompwijkse landleven fair willen we de gelegenheid bieden om alles wat met
land- en tuinbouw of hand/eigen gemaakte producten te maken hee# te promoten en
verkopen. De sfeer van het pla%eland willen we hierbij voorop stellen.
Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur worden achter de tribune vele stands opgesteld. Een
grote diversiteit aan stands en standhouders zal zijn waren presenteren. Van lokale
kazen en ijsjes tot oude tractoren en een complete
melkbussen wagen. Voor jong en oud is er wat te
zien, proeven of kopen.
Dit jaar met een spectaculaire poli!ehonden show.
Op het fes!valterrein is om 14.00 uur en 15.30 uur
een spectaculaire show door poli!ehonden te zien.
Dit mag u niet missen. Na de show wordt de !jd
genomen voor het publiek om kennis te maken met
de honden, op de foto te gaan en eventuele vragen
te beantwoorden.
Voor de kleintjes is er dit jaar een springkussen, skelters en nog veel meer. Een
loslopende koe zorgt voor de muzikale omlijs!ng. Meer informa!e over de stands en
ac!viteiten deze middag is te vinden op; www.stompwijksepaardendagen.nl
18.00 uur Poldercross 2.0
Vorig jaar in samenwerking met IJsclub Nut en Vermaak vanwege hun 125 jarig
bestaan, voor de eerste keer op het programma. Vanwege het grote succes dit jaar
geprolongeerd.
Inschrijven individueel of per groep om 18.00 uur.
Start kinderen van 10 tot 14 jaar om 19.00 uur – inschrijfgeld is € 2
Start vanaf 15 jaar om 19.30 uur – inschrijfgeld € 7,50
Het parcours is een ca. 2 kilometer lange tocht door
de polder en sloten op en rondom het fees%errein.
Het zal bestaan uit verschillende hindernissen zoals
klimobjecten, evenwichtstoestellen etc.
Het is een presta!eloop en geen wedstrijd, dus !jd
doet er niet toe zodat, wanneer je absoluut geen
nat pak wil oplopen je al!jd een ommetje kunt
maken! We verwachten een groot aantal
deelnemers dus schrijf je op !jd in!
Deelname op eigen risico.
Aansluitend muziek in de fees!ent onder leiding van Jan Groeneweg
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- 17 Zondag 21 juli 2019
13.00 uur Ponyrennen (Toegang gra"s)
Ook dit jaar is de zondag gereserveerd voor het fenomeen de ponyrennen.
Een hele bijzondere dit keer want het is 50 jaar geleden dat deze rennen voor het eerst
werden verreden. In de loop der !jd zijn er wel een aantal wijzigingen doorgevoerd ten
opzichte van de koersindeling qua scho#hoogte. Maar onveranderd is het plezier en
spanning die ruiters en publiek beleven aan deze dag!
De pony’s starten met een door lo!ng verkregen nummer twee aan twee. Degene die
twee keer wint in een omloop gaat door naar de volgende ronde. Winnen allebei de
combina!es een rit, dan wordt in een kamprit beslist wie doorgaat.
De pony’s worden ingedeeld in 3 categorieën:
1.Koers voor pony’s met een scho#hoogte van maximaal 115 cm
2. Koers voor pony’s met een scho#hoogte van 116 cm tot en met 135 cm
3.koers voor pony’s met een scho#hoogte van 136 cm tot en met 157 cm
Voor de eerste vier geklasseerde pony’s van elke race is een enveloppe met inhoud
beschikbaar. Daarnaast krijgen alle deelnemers een mooie herinnering uitgereikt.
De winnaars van alle drie de categorieën zullen direct na de laatste rit van de derde
koers strijden om de ’Albert -Jan Barendse Trofee’.
Het verschil in scho#hoogte wordt gecompenseerd door middel van een onderlinge
startafstand van 10 meter van klein naar groot.
De winnaar van deze rit krijgt de !tel Totaalkampioen Stompwijkse ponyrennen 2019
en natuurlijk de felbegeerde beker! Naast deze beker stelt Albert-Jan voor alle drie ook
een prijs beschikbaar.

Inschrijven voor de ponyrennen kan via het inschrijﬀormulier op de website, meer
informa!e over de rennen kun je vinden op www.stompwijksepaardendagen.nl

- 18 Show in de pauze van de ponyrennen:
Dit jaar zal de show worden verzorgd door Het Horseboarding Showteam uit
Rijpwetering. Horseboarden is een nieuwe tak van paardensport en we zijn dan ook
erg in onze nopjes dat we deze kunnen presenteren in Stompwijk.
Er zal door twee teams op snelheid een
spectaculaire wedstrijd gereden worden om te
laten zien wat Horseboarden inhoudt. Deze
twee teams rijden in verschillende kleuren zodat
het publiek een kleur kan kiezen om hun
favoriete team aan te moedigen!
Hierna volgt een demonstra!e van een aantal
indrukwekkende stunts met paard en
horseboard.
In het kader van 50 jaar bestaan ponyrennen zal aan het mo%o De jeugd hee# de
toekomst wat extra aandacht worden besteed in een van de pauzes tussen de
ponyrennen!
Ezeltje rijden
Ook de ezeltjes van Ton van de Berg worden weer van stal gehaald om de jongsten
onder ons het gevoel te geven dat een carrière in de paardensport in het verschiet ligt.
Deze lieve langoren zijn te vinden achter de tribune en daar hoe# geen spaarpot voor
worden opengebroken. Volledig gra!s dus!!
Vanaf 18.30 een liveoptreden van de band Joost Mag Het Weten in de fees!ent.
JMHW is een band, die anders dan de naam
doet vermoeden, wel degelijk weet hoe er een
feestje moet worden gebouwd Zij doen dit dan
ook al meer als 20 jaar. En dat de mannen er nog
steeds veel lol in hebben, mag blijken uit het feit
dat de samenstelling van de band in al die jaren
slechts 2 keer is gewijzigd.
JMHW bestaat uit 5 man met maar 1 missie:
Het dak moet eraf!
Overal waar JMHW komt zullen ze het weten;
een uitgekiende mix van Nederlandstalige
nummers staat garant voor zwetende lichamen, schorre stemmen en blaren op de
voeten… wat verwacht je nog meer van het band?
Joost Mag Het Weten, pop in je moerstaal.
Meer informa!e op: www.joostmaghetweten.net
Aansluitend muziek in de fees!ent onder de leiding van Jan Groeneweg.

- 19 Maandag 22 juli
13.30 uur Kortebaandraverij
Toegang vanaf 14 jaar € 3,50 of € 5,00 inclusief programmaboekje met totalisator-bon.
Onder de 14 jaar is de toegang gra!s.
Totalisator is geopend vanaf 12.30 uur.
Start is exact om 13.30 uur!
Maandag zal de Stompwijkse paardendagen zoals gebruikelijk worden afgesloten door
de Kortebaandraverij. Na 3 dagen feest rondom de paardensport is deze dag voor
velen toch het hoogtepunt van de ‘Stompwijkse Kermis’.

Onze grasbaan (de enige kortebaan op gras) is erg
geliefd bij trainers, pikeurs en publiek en we
verwachten dan ook dat de toppers van verleden
jaar en diverse nieuwkomers weer staan te popelen
om het heilige gras van Stompwijk onder de benen
te voelen.
Het startsein van de koers zal om precies 13.30 uur
worden gegeven. Maar geen nood, want de
totalisator is vanaf 12.30 uur geopend dus ruimschoots de !jd om een gokje te wagen!
Op www.kortebanen.nl is een deskundige prognose te vinden van de gebroeders
Hilgersom zodat bezoekers niet onbeslagen ten ijs komen. Iedereen die ouder is dan 18
jaar kan al vanaf een halve euro inze%en op hun favoriet. Wedden op de kortebaan
doe je bij de wagen van de totalisator op het terrein, wedkantoren of online via
www.runnerz.nl.
Na aﬂoop zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de VIP-tent op het fees%errein!
Kinderen tot en met 12 jaar worden in de gelegenheid gesteld om het winnende paard
te raden. Hiermee kan een leuke prijs worden gewonnen. Uw kind kan hieraan
deelnemen door zijn naam, lee#ijd, adres en de naam van het winnende paard te
noteren op een blaadje en deze in de daarvoor bestemde bus bij de ingang te
deponeren.

23.00 uur Lasershow
Vorig jaar werd het tradi!onele vuurwerk vanwege
het verhoogde brandgevaar noodgedwongen
vervangen door een mindere risicovolle afslui!ng.
Dit bleek onverwacht een groot succes en daarom
zal het 110e jaar worden afgesloten met een
spectaculaire lasershow.
De allerlaatste uurtjes worden ingevuld door Jan Groeneweg met zijn onovertroﬀen
disco in de fees%ent!
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Huisregels Stompwijkse Paardendagen
· Het betreden van het terrein en deelname aan de ac!viteiten is voor eigen
risico.
· Er wordt geen alcoholische drank verstrekt aan personen onder 18 jaar en het
is verboden beneden de lee#ijd van 18 jaar in het bezit te zijn van alcohol. Bij
twijfel wordt men verwezen naar de servicebalie (naast de bar) om zich te
legi!meren voor een polsbandje.
· Drank meenemen naar het terrein, is verboden. Dit geldt ook voor lachgas.
· Meegedragen rugzakken en tassen worden steekproefsgewijs gecontroleerd
op de inhoud. Niet meewerken staat gelijk aan een ontzegging om het terrein
te mogen betreden.
· Het is verboden het evenementen terrein te betreden onder invloed van
drank en/of drugs.
· Het is verboden te roken in de tent.
· Glaswerk is verboden op het terrein.
· Het is verboden drugs te bezi%en en te gebruiken. Bij constatering wordt men
overgedragen aan de beveiliging.
· Op de parkeerplaats wordt preven!ef op alcohol gecontroleerd.
· Het is verboden partytenten en caravans te plaatsen op het gehele terrein,
dus ook op de parkeerplaats.
· Aanwijzingen van leden van het comité of van de beveiliging dienen op het
terrein en in de directe omgeving terstond opgevolgd te worden. Men kan
zonder opgaaf van redenen van het terrein worden verwijderd of de toegang
ontzegd worden.
S!ch!ng Harddraverij Nooit Gedacht, dan wel personen hiervoor werkzaam kunnen
niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/ of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.
Het bestuur
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Rodenrijseweg 7-9, 2651 BM Berkel en Rodenrijs,
www.treurniet-mengvoeders.nl, info@treurniet-mengvoeders.nl

- 23 Programma Landleven fair 2019
Optreden van KOELALA, vrolijk, gezellig, kolderiek maar vooral een hilarische muziek
act. De zingende koe.
Demonstra!e van KNPV
Hoe wordt een poli!ehond opgeleid en wat deze zoal moet kunnen.
Na de demo wordt de !jd genomen voor het publiek om kennis te maken met de honden, op de foto te gaan en eventuele vragen te beantwoorden.
Ook is John Talboom weer aanwezig met zijn lasso workshop
De Ontbranders, demonstra!e stoommachines en waterpompen
Deelnemers Landleven fair:
Jolanda Barens
Paardenspullen,ruiterkleding, cadeau’s
Elly de Waal
Hobbycirkel
De Veldhoeve
Zuivel en streekproducten
Aviiso
Unieke sieraden van/met paardenhaar, zadeldekjes e.d.
Esperanzadesign
Paardensieraden en gli%erta%oos
S!ch!ng OUD Stompwijk
S!ch!ng Amigos
S!ch!ng Opkikker
Ruiterkoning
Ruitersportar!kelen
S!ch!ng pony rescue team
Ria v Santen
Landelijke theebladen en tassen
De Jong
IJsboerderij
Pyroue%e
Metalen silhoue%en
Funny Horses
Paard gerelateerde spullen
MD crea!ef
Touwproducten
Han v.d. Grind
Spinster
Fruit en veggies
Peter v.d. Knaap
Brocante spullen, oude tuinbouw gereedschappen
Splinter groep
Glaskunst, schilderingen, glas en lood (repara!es)
Adri v Santen
Oude melkwagen en melkbussen
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Paar(den)dagen geleden (4)

Cees Roeling: ‘De zweep heb ik nooit gebruikt’
Jewel Star is kanshebber op naderende Derby
Op de dag dat zijn zoon Kees werd geboren, kocht hij zijn eerste paard. Cees Roeling
weet het nog goed. Die draver, Zermana, was bepaald geen hoogvlieger, maar bleek
wél een goed fokpaard. Uit deze merrie werd Fermano Hannover geboren en deze
draver liep in de jaren negen!g maar liefst 85.000 gulden bijeen. Cees Roeling raakte in
die !jd verslingerd aan de drafsport en die hee# ’m nooit meer losgelaten.
En nu, ruim der!g jaar later, lijken oude !jden terug te komen. Cees hee# met Jewel
Star weer een topper in huis: de nu 3-jarige ruin Jewel Star blonk vorig jaar al uit op de
langebaan en werd de beste in zijn jaargang. Binnenkort mag hij op Duindigt starten in
de Derby. Het winnen van deze ‘grootste en wellicht belangrijkste koers van
Nederland’ is de droom van elke fokker.
Fokkerij in het dal
De ac!eve drafsport op de sulky hee# Cees, intussen 73 jaar, achter zich gelaten. Als
amateurrijder won hij maar liefst 30 koersen. Over de paardensport is hij niet
op!mis!sch. Met enige weemoed stelt hij: ,,De sport is aan het teruglopen. En ook de
fokkerij zit in het dal. Natuurlijk hoop ik op een ommekeer. De kortebaan doet het vrij
goed. Misschien dat via die weg straks weer meer mensen warmlopen voor deze
mooie sport, want dat is het. Ik ben een dierenlie&ebber. De zweep heb ik nooit
gebruikt, daar had ik een hekel aan.”
Tijdens een rondgang over zijn bedrijf, sinds 1999
geves!gd aan de Stompwijkseweg in
Leidschendam, vertelt hij over zijn dravers,
fokmerries en veulentjes. ,,We hadden land
genoeg op onze nieuwe loca!e, waardoor we ook
een trainingsbaan konden aanleggen.”
Hoeveel dravers in ruim der!g jaar drafsport bij
Roeling zijn gekomen en gegaan, weet hij niet precies meer. Maar aan de foto’s aan de
wand in de stal en in het woonhuis te zien, zijn het er heel wat geweest. Een fan van de
kortebaan kun je hem niet noemen. ,,De langebaan vind ik mooier en spannender. Bij
de start heb je al!jd een hoop gedoe en de strijd op de baan duurt langer. Er zijn twee
kortebanen waar ik al!jd naar toe ga: Nootdorp en uiteraard Stompwijk.” In Nootdorp
zat hij ooit in het bestuur en Stompwijk noemt hij misschien wel de mooiste kortebaan
van het land.

- 25 Agrarisch loonwerk
Cees Roeling hee# zijn sporen verdiend in het agrarisch loonwerk. Na de
landbouwschool ging hij thuis aan het aan de slag op de ouderlijke boerderij aan de
Veenweg. Werkte korte !jd als boerenhulp en in een meelfabriek (Nooit Gedacht!) en
belandde als 20-jarige bij loonbedrijf Leo van Rijn in Stompwijk.
Vijf jaar later trad hij in dienst bij loonbedrijf Maarten de Haan, waar ook Arie
Verhagen en Aad Koeleman werkten. Na verloop van !jd nam hij de ‘loonwerktak’ van
De Haan over en star%e zijn eigen onderneming. Het bedrijf telt nu !en medewerkers,
zijn zoons Xander en Kees gaan het binnenkort overnemen.
,,Toenter!jd ben ik via Arie Apspoel en Aad Hilgersom een beetje in de paarden
terechtgekomen. Mijn voetballeven was voorbij en mijn vrouw Jacqueline was ook gek
op paarden.” Hij loopt het weiland in en de 10-jarige merrie Ari komt met veulen Mari
(zie foto) direct op ’m af. ,,Mooi toch als zo’n beestje zo naar je toe komt”. In het
weiland aan de andere kant van het bedrijf lopen Howie Star, Hayley Jet en Secret Star,
de moeder van Jewel. Ook deze paarden dralen geen moment en komen direct op ‘de
baas’ af. Cees is zichtbaar in zijn element, al is het niet z’n hobby om zelf op de foto te
gaan.
Vijfde in Stompwijk
Cees reed in 1996 zelf op de kortebaan in Stompwijk en werd met Farn Bloomerd
vijfde. Hij kent de Stompwijkers en vele dorpsbewoners kennen hem.
Paardenlie&ebbers als Ton Zuidgeest en Kees Jan Disseldorp komen regelma!g op
bezoek, verzorgen de paarden en helpen een handje mee. ,,Het gaat in het
paardenwereldje ook om sfeer, een stukje gezelligheid. Dat is bij ons niet anders, alle
mensen die met de dravers bezig zijn, hébben ook iets met paarden.”
Jack Luiten

Cees Roeling in z’n element te midden van Liberty Star (links) en Loui Vuiton.
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Vrijwilliger van het jaar 2019
Wie?
Jan van den Bosch 65 jaar geboren in Stompwijk en woont met
zijn vrouw Marja en hond Brutus aan de Stompwijkse vaart ter
hoogte van De Bles. Hun zoon Remco woont slechts op een
steenworp afstand van zijn ouderlijk huis en is daar dan ook
regelma!g te vinden.
Momenteel is het duiven melken wel zijn grootste hobby maar in
het verleden stond dravers fokken ook hoog op zijn lijstje. Hij was
in het bezit van de merrie Harvey Sco% en fokte daar
verscheidene leuke veulens uit. Maar na het verlies van de
familieboerderij en land was daar helaas geen ruimte meer voor.
Jan, de oudste zoon van oud-voorzi%er Cors van den Bosch, is van jongs af aan met de
harddraverij opgegroeid. Want zo zegt hij lachend: Zo gauw je een hamer in je knuisten
kon houden werd er geacht dat je daadwerkelijk mee hielp met de opbouw van de
kermis.
Broers Theo en Wim zi%en al jaren in het bestuur van Nooit Gedacht maar Jan deelt
die ambi!e niet met hen. Wel is hij elk jaar trouw een vaste kracht bij de opbouw en
het a=reken. En het trekken van de middellijn van de baan is een karwei dat hij al
jaren samen met Theo voor zijn rekening neemt.
Wanneer dronk je je eerste kermisbiertje?
Ik denk toen ik een jaartje 11 of 12 was. In die !jd werd dat nooit zo nauw genomen,
maar dat hoef je hedendaags niet meer te ﬂikken, want je krijgt gelijk de
kinderbescherming op je dak.
Heb je wel eens een kermis gemist?
Vrijwillig nog nooit maar in 1971 kreeg ik vlak voor de kermis een brommerongeluk en
heb maanden in het ziekenhuis gelegen. Wat had ik daar toch de pest over in.
Gebroken benen was tot daaraantoe, maar de kermis missen was toch wel wat de
meeste pijn deed toen.
Wat is je favoriete kermismoment?
Elke dag hee# al!jd wel wat! Ik vind het leuk om de opbouw te beginnen. Met een
biertje in de hand langs de baan de ponyrennen en de koers te volgen. Wat
ouwehoeren bij de grote tent, kortweg ik heb weinig nodig om het naar mijn zin te
hebben
Heb je een kermis$p?
Niet echt geloof ik maar ik ben ook niet zo een prater verzin zelf maar wat!
Lekker dan Jan zadel mij maar op met die klus! Ik voel me niet geroepen om het
antwoord in te vullen, maar ik ben ervan overtuigd dat ieder voor zich wel een wijze
raad hee" om ongeschonden de Stompwijkse paardendagen door te komen.
Conny Oliehoek
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Gastschrijver

Paarden en aanverwanten
Het is alweer de 110e edi!e van de Stompwijkse Paardendagen en dat is
al een dikke ‘like’ waard.
Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met paarden en aanverwanten. Noem het een gebrek
aan mijn opvoeding of een gebrek aan mijn geestesgesteldheid, ik kan er niks aan
doen. Wij hadden thuis geen paarden, zelfs niet in de gang. Terwijl ik toch in een omgeving woonde waar menig paard zich prima kon vermaken, namelijk op het eiland
Terschelling. Veel paardenlie&ebbers konden daar hun gram halen doordat er door
een prach!ge, vrije natuur gelopen kon worden. En daarnaast waren er ook de jaarlijkse wedstrijden, zoals bijvoorbeeld Sint -Jan en de Cyprianrace, allebei voor paarden én
pony’s!
De geschiedenis van de Stompwijkse Paardendagen hoef ik hier niet uit te leggen want
dat weten jullie wel. Maar de geschiedenis van die Terschellinger draverijen kennen
jullie niet. Daarom schrijf ik er nu over zodat jullie het ook weten en wie weet is dat
een goede reden om dit eiland eens te bezoeken.
Eens per jaar worden deze races gehouden. De Sint-Jan race op 25 juni. Deze dag is ook
al een behoorlijke tradi!e want zij !kken dit jaar de 178ste edi!e aan. De race wordt
gehouden midden in het centrum van het dorpje Midsland, in de Oosterburen. De gemeente gooit een laag zand over de klinkers in de dorpsstraat en de ruiters, tradi!oneel in het wit gekleed, gaan de strijd tegen elkaar aan op hun ongezadelde (boeren)
paarden. De paarden mogen niet gaan galopperen, net zoals bij de korte baan wedstrijden in Stompwijk. Het leuke van deze race is dat de toeschouwers de paarden haast
kunnen aanraken want het strijdtoneel is te aanschouwen vanaf de tro%oirs die zich
aan weerszijden van ‘de baan’ bevinden, slechts gescheiden door een touw.
En ‘s avonds werd deze dag afgesloten met een zogenaamde levende stoelendans,
onder begeleiding van de fanfare. En onder invloed van de nodige drankjes…
De Cyprianrace speelt zich eind augustus af. Op het strand. Deze race is genoemd naar
de Noorse driemaster Cyprian, welke in 1905 voor de kust van Terschelling verging. Het
was onderweg van Glasgow naar Aarhus, volgeladen met steenkool, toen het ten noorden van Terschelling !jdens een zware storm in de problemen kwam. De bemanning
zag nog maar één manier om het te overleven en dat was om het schip te laten stranden, de nood was hoog. Ter hoogte van Midsland zagen ze dat er veel mensen op het
strand aanwezig waren. Dat klopte, die waren druk bezig met hun paard en wagens
hout te bergen welke van andere, in problemen verkerende schepen afgevallen was.
Dat noemden ze ju%en!

- 31 Maar die ju%ers waren niet alleen maar uit op andermans ongeluk. Integendeel.
De mannen op het strand zagen de nood van het schip en lieten daarop direct de
Midslander reddingboot aanrukken. Maar toen de reddingboot eenmaal door de branding was gevaren, kwam het in aanraking met het vele hout wat er dreef en moest het
bootje onverwijld terug omdat het hout een lek had geslagen.
En dat noemen ze dan weer Karma…
De Cyprian strandde uiteindelijk en brak in
twee stukken. De nood was nu enorm hoog!
De ju%ers zagen dit ook en drie stoere en
dappere mannen gingen op hun paarden de
woeste zee in om een lijn proberen over te
brengen naar het zinkende schip. Uiteindelijk lukte het de 20 jarige Jan Kooyman om
de lijn over te brengen waarna de inmiddels
ter plekke gerepareerde reddingboot het
wrak bereiken kon. Na enkele spannende en
benauwde uurtjes werden 14 Noren gered
van de verdrinkingsdood.

Foto: Timsimaging.nl

Als ik het zo teruglees dan ben ik toch min of meer met een paardengeschiedenis opgegroeid. En nu ik erover nadenk, we hadden ook heel veel pony’s op het eiland!
Natuurlijk deden de pony’s ook vaak mee met bovengenoemde wedstrijden. Net zoals
bij de Stompwijkse Paardendagen. Nooit Gedacht organiseert dit jaar voor de 50ste
keer de pony races! Al 50 jaar racen de pony lie&ebbers van Stompwijk tegen elkaar,
op jacht naar de Dr. Barendse-is-met-pensioen trofee, een trofee die elke lie&ebber
graag op zijn of haar schoorsteenmantel hee# staan.
Ik heb daar bewondering voor want ik ben eigenlijk heel bang voor pony’s. Dat hee# te
maken met een trauma!sche ervaring die ik ooit moest ervaren: ik ben ooit geschopt
door een pony die net tot mijn middel kwam....
Sindsdien was mijn liefde voor dit edele dier behoorlijk bekoeld en hield ik mij op gepaste afstand. En alle pony’s die ik later in mijn leven tegengekomen ben, hielden mij
op gepaste afstand.
Zo is alles weer in evenwicht.
Iedereen hele ﬁjne, zonnige en vooral gezellige Paardendagen!
Arjen Veldhuizen
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50 jaren ponyrennen
Een gouden greep is het organiseren van de ponyrace wel eens genoemd. En terecht
want na een wat schuchtere start zijn de rennen uitgegroeid tot een gigan!sch
evenement! Trots vieren we dan ook dit jaar het 50-jarige jubileum van onze Na!onale
Ponyrace! Een tradi!e die niet meer weg te denken is in het programma van de
Stompwijkse Paardendagen.

De aanloop naar deze tradi!e begon in de jaren 60. Door een s!jgende welvaart
konden een aantal boeren er naast hun koeien en varkens een aantal pony’s op na
houden. Niet voor de winst, maar gewoon voor de lol! Dit tot grote vreugde van de
jeugd die al gauw wedstrijdjes tegen elkaar organiseerde. In die !jd ging dat nog op
zijn Jan Boerenﬂuitjes. Een cap was niet verplicht en teugels waren niet vaak meer dan
wat gevlochten strotouw met een extra lengte aangevlochten, dat func!oneerde als
zweep. Zo zi%end op de blote rug van de pony en rennen maar!
In de zomervakan!es kwamen de
kinderen met de pony’s bij elkaar om de
strijd aan te gaan. Er waren 2 renbanen
in het dorp: Het land van boer De Jong
en aan de andere kant van het dorp het
land van Bosch. Ouders, opa’s oma’s en
vrienden kwamen kijken en er ontstond
een wedstrijdsfeer in de trant van: Joh,
bij De Jong hebben ze toch een snelle, ik
denk de snelste van Stompwijk!

- 35 Puh, ik wed dat die zwartbonte van Bosch hem zo zijn staart laat zien!
Dat moest natuurlijk uitgevochten worden en de dag kwam dat de pony’s van de 2
renbanen tegen elkaar konden racen. De spanning en enthousiasme van de rijders en
hun meegenomen publiek die dag, bracht Nooit
Gedacht op het lumineuze idee om in navolging van
kortebaandraverijen, ponyrennen te organiseren.
23 juli 1969 exact om 14.00 uur was de eerste
oﬃciële start van de ponyrennen een feit.
De eerste jaren zijn er twee koersen: tot en met een
scho#hoogte van 1.05 m en tot en met 1.30 m. De
kinderen worden groter en de pony’s ook. In 1976
wordt daarom besloten om een derde klasse pony’s
toe te voegen. Er wordt een tussenklasse gecreëerd
van 1.06 m tot en met 1.30 m en in de derde koers
mogen ook pony’s tot en met 1.45 m meedoen.
Echt kleine pony’s worden steeds zeldzamer en in
1983 wordt de kleinste categorie tot en 1.15 m
verhoogd en in 1994 de grootste maat naar 1.57 m.
Bij het 75-jarige bestaan introduceert Nooit Gedacht in samenwerking met de
plaatselijke huisarts: De dr. Barendse Trofee! Deze wordt verreden tussen de winnaars
van de 3 koersen. In achtneming hun scho#hoogte start de kleinste 20 meter en de
middelmaat 10 meter voor op de winnaar van de grootste race.

- 36 Sinds deze laatste aanpassingen is er weinig
veranderd en gelden ook in 2019 nog steeds
dezelfde regels. Alhoewel, qua veiligheid zijn
die regels ﬂink aangescherpt. Het is
ondenkbaar dat je in korte broek en
sandalen aan de start verschijnt. Maar de
populariteit en het enthousiasme is nog
steeds als vanouds.
Zelf heb ik als oud deelnemer 20 jaar
meegedaan aan de rennen. Vaak wel in de prijzen, maar de eer om als eerste te
eindigen was nooit voor me weggelegd. Jammer want als winnaar van de ponyrennen
ben je toch wel een held in Stompwijk. Rijst gelijk de vraag: wie hee# het meest aantal
keren de ponyrennen gewonnen? Na in de archieven te zijn gedoken, kwamen er drie
namen naar boven die ieder 5 maal hebben gewonnen, namelijk Anja van Santen,
Wendy van den Bosch en Elise Rook!
Terugkijkend op die 50 jaar kunnen we concluderen dat de ponyrennen een halve
eeuw een geweldig paardensportevenement is geweest zowel voor deelnemers als
bezoekers.
De genen van de oud deelnemers zijn inmiddels doorgegeven aan kinderen en
kleinkinderen dus de volgende 50 jaar ponyrennen zijn in aantocht!
Conny Oliehoek
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Stompwijkse Kortebaanharddraverij
Cultureel Immaterieel Erfgoed.
Sinds 2014 staat de Stompwijkse kortebaan
op de lijst van Unesco als cultureel immaterieel erfgoed. Echter om deze !tel met recht
te kunnen dragen zal er constant aan gewerkt moeten worden. Tradi!es moeten worden doorgegeven van de ouderen aan de jongeren! En waar kan je beter beginnen dan
op de lagere school?
Maar op een vrijdagmiddag met nog een uur te gaan voor het weekend valt het toch
niet erg mee om de aandacht vast te houden. Op de vraag waar cultureel immaterieel
erfgoed voor staat bleef het in de eerste instan!e dan ook opmerkelijk s!l in de klas.
Na de uitleg via een ﬁlmpje begon het bij de kids
echter wel wat te dagen. En op de vraag waarom
Stompwijk deze !tel had veroverd, was er toch een
wijsneus die opmerkte dat wij de enige kortebaan
op gras hebben!
Een stuk enthousiaster werd de klas toen we aankwamen bij de stelling
”Vinden jullie dat De Stompwijkse Paardendagen
moeten blijven bestaan?
Zonder twijfel was het antwoord volmondig ”Ja tuurlijk!!”
Wat vinden jullie het leukste met de kermis?
Voor de jongens zijn duidelijk de kermisa%rac!es favoriet maar de meisjes geven toch
de voorkeur aan de ponyrennen.
Wat zouden jullie graag veranderd of verbeterd willen zien?
Alles moet goedkoper of liever nog allemaal gra"s!
Na ingrijpen van juﬀrouw Jolijn die duidelijk uitleg
gaf dat in deze !jd niets voor niets is kwam voorzi%er Theo met een goede oplossing om wat kermiscentjes te verdienen.
Hij adviseert de jongens met de meest uitgesproken
mening om maar vooral veel klusjes thuis te doen
en dan pa en ma om wat extra’s te vragen voor de
kermis!
Of die wijze raad opgevolgd gaat worden, daar heb
ik zo mijn twijfels over, maar met zekerheid durf ik wel te zeggen dat groep 8 op het
kermisterrein is te vinden.
Conny Oliehoek
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Helden van Nooit Gedacht

‘De oortjes gingen heen en weer als hij met ze praa!e’
Aad Koeleman was van jongs af aan een volbloed paardenman. Groeide als het ware op
met paarden en hielp bij de kermis zijn vader
al met de ﬁetsenstalling. Toen buurman Kees
de Jong, veehouder, paardenfokker en bestuurder van Nooit Gedacht, hem later eens
met de trekker naar het kermisterrein stuurde
om mee te helpen, was hij ‘verkocht’. Hij paste
bij die club en ze lieten elkaar nooit meer los.
Zijn dochters Annemarieke en Mary kunnen
boeiend vertellen over Aad’s binding met het
kermisgebeuren. ‘Niet lullen, maar poetsen’,
Aad Koeleman
was z’n mo%o, zegt Annemarieke. ,,Hij was
als deelnemer van de draverij onder de man
zo’n beetje bij alles betrokken: het kermisterrein gebruiksklaar maken, de tribune opbouwen en ’s morgens !jdens de kermis als
een van de eersten aanwezig om het terrein weer pico bello in orde te maken. Helpen
bij de opbouw van de verschillende ac!viteiten, zoals de ponyrace, de bromﬁetsrace,
de baan voor de koers, het ringsteken, ga zo maar door.”
Op tafel gedanst
,,Zijn ogen begonnen de schi%eren als de kermis nabij kwam”, zegt Annemarieke. Mary
vult aan: ,,Het allermooiste vond hij, denk ik, om andere mensen te zien genieten,
feesten en plezier maken. Die vreugde en die pret zag ik ook in z’n ogen op de dag dat
ik de ponyrace won. Wat was hij trots. Wat hee# hij dáár van genoten. Toen hee# ie
op tafel gedanst.”
Op jonge lee#ijd werkte hij bij de gebroeders Olsthoorn en Smit. Alle werkzaamheden
op de boerderij werden gedaan met paarden. Niet alleen het werk op het land. Ook de
ritjes naar de kerk en de markt gingen met paarden en wagen. Annemarieke: ,,Later
toen Ome Jan Olsthoorn en Kees de Jong dravers fokten, werd mijn vader daar ook bij
ingeschakeld”.
Paarden als rode draad
Toen hij wat ouder werd, ging hij op zondagochtend met zijn paardenvrienden Piet
Roeling en Sjaak Vurens graag een ritje maken. Dat deden ze na de zogenaamde
‘paardenkerk’, een aanduiding voor een ontmoe!ngsplek, waar ze een bakkie deden
en er vervolgens op uit trokken. Voorts is Aad mede-eigenaar geweest van de draver
Ready Boy. En hij is een van de oprichters van de ponyclub geweest. Kortom, paarden
zijn de rode draad geweest in zijn leven.
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dat paarden hem vertrouwden, echt naar hem luisterden, vertellen z’n dochters. Annemarieke: ,,De oortjes gingen heen en weer als hij met ze praa%e. Je hoorde hem woorden tegen paarden zeggen, die geen mens van hem te horen kreeg.” Mary voegt glimlachend toe: ,,Ja, met paarden praa%e hij wél.”
Illustrerend is dat Aad van allerlei kanten werd benaderd om raad en daad bij problemen met paarden. ,,Onze vader kreeg ook meestal alles, met héél veel geduld, van ze
gedaan. Als het ’n keer misging bij een bevalling en het veulen of de moeder overleed,
dan kon hij daar kapot van zijn. Dat maakte grote indruk op mij”, blikt Annemarieke
terug.
Paarden beleren
Met een gevoel van trots gaan ook Mary’s gedachten terug in de !jd. ,,Paarden beleren
was het mooiste wat ik mijn vader zag doen. De rust die mijn vader uitstraalde, zijn
zware stem, het paarden vertrouwen. Mijn mooiste herinneringen aan mijn vader:
samen een paard of pony beleren.”
Aad genoot van de kermis, de nazit bij
het opbouwen en opruimen, de ponyrace en gezellig een biertje in de tent.
Of in De Bles of de Gouden Leeuw.
Mary: ,,En zingen, dat deed hij ook
graag. De klok van Arnemuiden was
zijn lijﬂied. De zeemansliedjes van de
Havenzangers die zong hij graag. En
dat kon hij nog goed ook.”
Ook de zware ochtenden na de fes!viteiten stond hij er, hij verzaakte nooit.
Mary: ,,Hij was er al!jd, met of zonder
hoofdpijn door een biertje te veel. Pa
deed wat er moest gebeuren, zonder
veel woorden. Praten deden anderen
al genoeg.”
Jack Luiten

Deze foto dateert van 56 jaar terug. Aad rijdt met de
Porsche van boer De Jong op het kermisterrein

- 40 -

Lindsey Pegram
Van leerlingpikeur naar kampioen
De allereerste overwinning
Sinds 19 juli 1999 is Lindsey een vaste waarde op de kortebaan.
Wij weten deze datum zo precies omdat zij die dag voor het eerst
op de kortebaan is gestart en meteen hee# gewonnen. Aan haar
eerste start op de kortebaan zijn veel herinneringen verbonden.
Trainer Cees Imming had door een plotselinge afmelding geen
leerlingpikeur voor zijn paard Ido Baldwin. Cees kreeg toen de ingeving om Lindsey te
bellen. Zij wilde wel rijden, maar had nog nooit gekortebaand. In Stompwijk aangekomen is zij nog even snel bij de start gaan kijken hoe dat daar allemaal ging. Verder
kreeg zij een belangrijke !p van Cees: “Je moet draaien waar ik sta”. Dat hee# zij gedaan. Ido Baldwin was een goede kortebaner, maar had er lol in om de rijder van de
kar af te gooien, maar later hee# hij zijn leven wel verbeterd. In Stompwijk paste alles
precies en tot verrassing van velen (de winnende côte in de eerste omloop was
ƒ 253,00!) won Lindsey meteen haar eerste kortebaan. Zij was na 90 jaar ook meteen
de eerste vrouw die onze kortebaandraverij won. Er zouden nog veel meer overwinningen volgen.

Lindsey met Ido Baldwin tegen Isis Hanover met Jacques Geluk 3e omloop in 1999
(foto Lydia Vieveen - Van der Helm)

Nog een keer in Stompwijk
Lindsey leerde snel en drie jaar op rij werd zij leerlingkampioen. In 2003 begon ze als
zelfstandig trainer. Onder haar leiding groeide Porsto R uit tot een echte kampioen op
de kortebaan. In 2005 werd hij kortebaanpaard van het jaar. Er diende zich echter geen
nieuwe cracks aan. In 2009 stopte ze als zelfstandig trainer. Haar liefde voor de kortebaan is nimmer bekoeld. Jarenlang is zij in Stompwijk gestart. We herinneren ons nog
de 2e plaats van de Stompwijkse Burney Boshoeve in 2016, om ook nog 4 e te worden in
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o.a. A*la en Duke Beuckenswyk.
Met Ubina Limburgia van eigenaar Gerrit
Bosman wint zij voor de 2e keer de Stompwijkse kortebaan. Ubina had in Warmond
onverwachts gewonnen en behoorde in
Stompwijk tot de favorieten. Zij maakte
het helemaal waar. In de 2e omloop klopte
zij Ulliano Way, die zou uitgroeien tot een
heel goede kortebaner, blijkens zijn twee
overwinningen in Stompwijk. In de ﬁnale is Voor de 2e keer kan in Stompwijk de hand omhoog
Ubina te sterk voor Private Dancer, ook al
een toppaard. En weer was een mooie overwinning aan haar lange reeks toegevoegd.
Het gaat maar verder
Lindsey wordt steeds beter en rijdt betere paarden. Een van haar favoriete paarden is
ongetwijfeld Zero Op!on Lane, met wie ze vijf overwinningen en talrijke ereplaatsen
behaalt. In Stompwijk komt ze graag. Gevraagd naar nog meer favoriete plaatsen vertelt ze dat ze nog graag een keer wil winnen in Schagen en Wognum, want ook daar
wonen veel fans van haar.
Met haar 41 overwinningen staat ze jaar
overwinningen jaar
overwinningen
op de 14e plaats winnende pikeurs
2018
8
2013
2
aller!jden. Uit de tabel blijkt dat
2017
5
2012
1
Lindsey qua overwinningen ook ma2016
1
2011
0
gere jaren hee# gekend. Dit is nu
2015
1
2010
1
eenmaal eigen aan het pikeursvak.
2014
1
vóór 2010 21
Om te kunnen winnen moet men
totaal 41
beschikken over goede paarden.
Met dank aan kortebaandraverijen.nl
Zelfs de allerbeste pikeur kan met
non-valeurs niet winnen.
De laatste twee jaar bewijst Lindsey dat ze het kortebanen echt nog niet verleerd is. Zij
krijgt enkele goede kortebaners te rijden, die ze vakkundig naar de overwinning rijdt.
We noemen dan Southwind Raptor van eigenaar Bert de Boer, Eliot Charisma van Marc
de Jong en Calistokingsdeep van Maatschap Van der let. In 2017 wordt ze net geen
kampioen bij de kortebaanpikeurs. John de Leeuw wordt het voor de achtste keer. In
2018 is het dan wel raak. Met maar liefst acht overwinningen wordt zij voor de eerste
keer kampioen.
Lindsey is nog lang niet aan het einde van haar carrière. Met goede paarden zal zij nog
lang in de top blijven meedraaien. Zij kan op onze baan al!jd op veel bijval rekenen.
Het publiek kent haar en waardeert haar. Het is nu al een mooie kortebaanloopbaan,
die zo onverwachts 20 jaar geleden in Stompwijk begon.
Frans Jansen

- 42 -

- 43 -

Het organiseren van de Stompwijkse paardenspor#es$viteiten wordt mede
mogelijk gemaakt door sponsoring van de volgende bedrijven:
Hotel-Boerderij Akkerlust
Stompwijk
Albert Nolten Schoenen
Den Haag
Amplus I.T.
Leidschendam
Koel- en vrieshuis "Arc"c"
Zoetermeer
AvS Stompwijk
Stompwijk
Hans de Baat Olieproducten
Gorinchem
BBQ Specialist de Visser
Nootdorp
Van Bemmel & Kroon B.V.
Den Haag
Paul Bendsneijder Interna!onaal Transport
Zoeterwoude
Metselbedrijf H. v. Benten & Zn.
Stompwijk
Bart Beukers Handelsonderneming
Den Haag
Administra!ekantoor van Boheemen
Stompwijk
Kaashandel Koen van den Bosch
Stompwijk
Maurice van den BoschPoelier en Kaashandel
Stompwijk
Brugman Verbouwingen
Stompwijk
Rietdekkers De Bruin en Zn. BM
Stompwijk -Zoeterwoude
De Bruin Landbouwmechanisa!e en Construc!ebedrijf
Bodegraven
Van der Burg & Bol B.V.
Den Haag
Fotograﬁe Carmen
Stompwijk
Choue!e Lingeriespeciaalzaak
Leidschendam
Coop Stompwijk
Stompwijk
Hoefsmid Lesley Cost
Zoetermeer
DG Mestonderzoek
Zoetermeer
Diervoeders Zoetermeer
Zoetermeer
DNN Verhuur
Zoetermeer
Kees Droogh tweewielers
Rijnsburg
Willem van Dijk - oud ijzerhandel
Stompwijk
Aad Verbeij, E.I.B. techniek, Electrotechnisch Installa!ebedrijf Hazerswoude
Elmeco Metaalbewerking
Stompwijk
Geen beter bier dan in café de Egelan"er
Hazerswoude
ELM Bleiswijk B.V.
Bleiswijk
Van Emmerik Elektrotechniek
Zoetermeer
Timmerbedrijf Mar!jn van Es
Stompwijk
Etos Luifelbaan
Leiden
Drukkerij Excelsior
Leidschendam
M.J. Faas Loodgietersbedrijf
Stompwijk
Fly Us b.v. Vertegenwoordiging van luchtvaartmaatschappijen Schiphol-Airport
Fontein Electro
Stompwijk
Fruitpartner, uw specialist in overzees fruit
Maasdijk
FvS loonwerk
Zoeterwoude
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Leidschendam
Loon- en verhuurbedrijf J. Glijnis
Zoetermeer
Van der Goes Interieurs
Stompwijk
Bouw- en aannemingsbedrijf Granneman B.V.
Stompwijk
Marco de Groot Tuinaanleg
Stompwijk
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Klasse Kaas De Groot b.v.
Zoetermeer
De Haas Transport
Stompwijk
Transportbedrijf Remy de Haas
Zoeterwoude
Leo de Haas schilderwerken, wandafwerking en decora!eStompwijk
Stadstuincentrum Nieuw Hanenburg
Den Haag
Hatral Leidschendam B.V.
Den Haag
123hekken.nl
Stompwijk
Partyboerderij Hijdra
Leidschendam
Hoveniersbedrijf Joost Janson
Stompwijk
Tom Janson schilder- en wandafwerking
Stompwijk
Meubelmakerij The Joiner
Stompwijk
Gebr. de Jong Gevelreiniging
Zoeterwoude
Jan de Jong
Stompwijk
Rietdekkersbedrijf Joost Juﬀermans
Stompwijk
Kester Bouw
Stompwijk
Jan Knijnenburg BV
Den Haag
v.d. Kraan en Spaan loonbedrijf en grondverzet
Leidschendam
Van der Krogt Aanneming en Verhuur B.V.
Leidschendam
Van Kruistum en Sloos Accountancy
Zoeterwoude
KWS Infra Ro%erdam
Ro%erdam
Restaurant La Casita
Voorschoten
Loon-en mechanisa!ebedrijf P.v. Leeuwen & Zn .
Stompwijk
Autobedrijf Van Leeuwen
Zoeterwoude
Lexmond Trading carrosserie en automaterialen
Stompwijk
Loxam
Den Haag
Notariskantoor van Loenen en de Groot
Zoetermeer
LSS automa!sering
Stompwijk
Jos v.d. Lubbe Projecten,kabelaanleg, grondwerk
Benthuizen
Luch"gheid Timmer-en Onderhoudswerken
Zoetermeer
Autobedrijf Luiten
Stompwijk
Luiten Food
Stompwijk
Landbouwmechanisa!ebedrijf Luiten B.V.
Stompwijk
Staalconstruc!ebedrijf Luiten B.V.
Stompwijk
Luiten Beheer B.V.
Leidschendam
Opknap-Service Marga
Stompwijk
Hoveniersbedrijf J. van Marwijk B.V.
Leidschendam
MDH-Sloopwerken
Stompwijk
Trappenmakerij v.d. Meer
Stompwijk
Kwekerij Meeslouwer v.o.f.
Stompwijk
Meersma B.V. grond-wegen-waterbouw
Pijnacker
Meerzicht Advies Groep
Zoetermeer
Melman - verzekeringen - hypotheken - ﬁnancieringen
Nootdorp
Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V.
Leidschendam
Loonbedrijf Van Meurs BV
Zoeterwoude
Mi-scoot scooterspeciaalzaak
Den Haag
MUD Rijplaten
Monster
Transportbedrijf Gebr. v. Mullem
Stompwijk
N-PRO
Stompwijk
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Studio Oase
Jos Olyhoek grond-, bestra!ngs- en onderhoudswerken
Loon- en verhuurbedrijf Oostvliet B.V.
Bloemenboe!ek de Orchidee
Pannenkoe -voor de lekkerste pannenkoekenBloemsierkunst "de Passie"
Pdro Partyverhuur
Meubelreiniging Van Polanen
Rabobank regio Den Haag
Remax Makelaars
Renewi Contrans B.V.containerservice-afvalrecycling
Residen"e Security Services Nederland BV
Rijling Veehandel
Bouwbedrijf Rijsbergen
Loon- en verhuurbedrijf C. Roeling
De Rokende Règâhs
Ton de Rooij Tennis B.V.
F.Roos
Roos Springkussens
Royal Roses rozenkwekerij Hogervorst
Transportbedrijf Ro!eveel
Hoveniersbedrijf Fred van Rijn
Schilder, behang & wandafwerking R. v.d. Salm
Scheria Versdienst
Schiewijk Vastgoed B.V.
Aannemingsbedrijf Gebr.Schouls
Schouten bouwt aan ontwikkeling
Autorijschool Stoﬀer
De Stompwijkse kaasboer
De Stoof Meubelmakerij
SV Aannemers
Loon- en verhuurbedrijf ﬁrma A.H. van Swieten
Thema autoschade
Stucadoorsbedrijf Tjade
Treurniet Mengvoeders
A. van Velsen Transport
Versteegen Auto’s
Vieveen saté
Vlaggenclub
Ed van Vliet Transport
Van Vliet Keukens/Kastenstudio Haaglanden
Van der Voort Bedrijfsadvies
Ruitersport Centrum De Voorweg
Installa!ebedrijf Ruud Vurens
Van der Weijden veevoer en stalstrooisel
Administra!ekantoor Zaal
Zoetermeerse Glashandel B.V.
Zuivelboerderij De Leidse Kaas Koe

Stompwijk
Stompwijk
Leidschendam
Zoetermeer
Leidschendam
Stompwijk
Stompwijk
Stompwijk
Den Haag
Leidschendam
Zoetermeer
Nootdorp
Woubrugge
Leiden
Leidschendam
Stompwijk
Zoeterwoude
Leidschendam
Leidschendam
Stompwijk
Nootdorp
Voorschoten
Stompwijk
Stompwijk
Schiedam
Leiden
Leidschendam
Zoeterwoude
Stompwijk
Leidschendam
Den Haag
Stompwijk
Stompwijk
Zoeterwoude
Berkel en Rodenrijs
Stompwijk
Zoeterwoude
Stompwijk
Mijdrecht
Stompwijk
Den Haag
Stompwijk
Zoetermeer
Stompwijk
Leidschendam
Benthuizen
Zoetermeer
Zoeterwoude
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Oplage

: 1300 stuks

Verschijnt

: 1x per jaar

Redactie

: Conny Oliehoek, Rogier Loomans,
Jack Luiten, Ed van Vliet en Kees Jansen

Druk promotieboekje

: Stichting weekblad De Dorpsketting

Foto’s

: Indien niet anders vermeld; Carmen Olijhoek

Harddraverijvereniging Nooit Gedacht
p/a: Stompwijkseweg 29
2266 GC Leidschendam
info@stompwijksepaardendagen.nl

Voor de laatste informatie bekijk onze website:
www.stompwijksepaardendagen.nl

Graag uw aandacht voor de volgende zaken:
·

Tijdens de avonduren zal er een 100% controle plaatsvinden bij het betreden van het terrein op meegenomen drank, drugs en lachgas.

·

Ook zal er streng worden gecontroleerd op personen onder de 18 jaar met
alcoholische drank.
Na een 1e waarschuwing zal men bij een volgende overtreding van het terrein verwijderd worden.
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