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Voor de harddraverijvereniging is 2010 een jubileumjaar. De vereniging bestaat dit jaar 85 
jaar, en dat is groots gevierd op zondag 10 oktober 2010. 
 
Maar zoals gebruikelijk begint het seizoen voor de draverijvereniging met de jaarvergadering. 
Dit jaar op 11 mei 2010 in de Jansheeren, vestiging de Velst. Aanwezig waren 80 leden. Het 
bestuur ervaart het als een waardering van de leden dat er een grote opkomst is bij de 
jaarvergadering. Er was een bestuurswisseling Jan Verduin verlaat na 10 jaar het bestuur en 
Errol Diel wordt het nieuwe bestuurslid. Door de bestuurswisseling neemt Jan Nijman de 
functie van penningmeester over van Jan Verduin. Errol wordt waarnemend penningmeester. 
De lezing op de jaarvergadering wordt dit jaar verzorgd door Eric Eshuis. Eric is een expert 
in alles wat met koetsen te maken heeft. Eric is uitgenodigd omdat op het jubileumfeest hij 
onze spreekstalmeesters is. Het is een interessante lezing over koetsen, kleding, traditie, en 
met humor over alles wat met koetsen van doen heeft. De jaarlijkse gift gaat naar de 
Jansheeren voor de nieuwbouw in het centrum. Volgend jaar onze locatie voor de 
jaarvergadering. 
Voor de pauze memoreert onze voorzitter de bijzondere inzet van Jan Verduin de afgelopen 
10 jaar. Jan is de man die draaiboeken voor de draverij heeft opgezet, duidelijke financiële 
overzichten gemaakt en bijzondere regelingen met de fiscus voor elkaar heeft gekregen 
waardoor de vereniging in een financieel riante positie verkeert. 
  
De jaarlijkse harddraverij werd dit jaar gehouden op 2 september. Het prachtige weer werkte 
uitstekend mee en het werd daardoor weer een bijzonder gezellige koers. Veel publiek een 
goede omzet en gelukkig zonder noemenswaardige incidenten. Kortom een koers om trots 
op te zijn. Winnaar van de koers was dit jaar een jonge onbekende pikeur met de Belgische 
nationaliteit, Christophe de Grootte, hij deed zijn naam eer aan. Hij was de grootste. Wala 
Alki met Robin Bakker op de sulky werd tweede. Een geweldige omzet werd ook behaald  
€ 77.858,50. Hiermee werd het record uit 2007 overtroffen. De prijsuitreiking werd zoals 
gebruikelijk de laatste jaren weer een gezellige bijeenkomst in het chateau Marquette. De 
draverij werd weer het eerste hoogtepunt in het jubileumjaar.  
 
Het bestuur ziet een toenemende inzet via internet. Op zich is dit een goede ontwikkeling. De 
keerzijde hiervan is echter dat het percentage voor de vereniging aanmerkelijk minder is dan 
bij inzet op de baan. Voor de vereniging is het percentage van de totalisator omzet een 
belangrijke bron van inkomsten.  
 
Als tweede hoogtepunt kan vermeld worden is ons jubileumfeest op 10 oktober 2010, 
101010. Het Landgoed Marquette werd met medewerking van het PWN en het management 
van het Chateau een groot evenementen terrein. Een muziektent voor het Chateau, een 
grootte feesttent achter het hek, 10 pagodetenten als verkooptenten op het parkeerterrein en 
een overweldigende hoeveelheid van prachtige authentieke rijtuigen maakte het feest tot een 
groot succes. Naar schatting werd het jubileumfeest bezocht door ca 12.000 bezoekers. Het 
weer werkte ook geweldig mee, wel koud in de ochtend maar zonnig en weinig wind. Naast 
de komst van koetsen kan vermeld worden de demonstraties schapendrijven, vliegvissen, en 
amazone rijden op Friese paarden. Voor de kinderen was er een draaimolen, ponyrijden en 
een springkussen. De muzikale invulling werd verzorgd door Sint Caecilia, 50 mans sterk en 
de Big Band uit IJmuiden “Seabreeze”. De dag werd geopend door de burgemeester om 
11.30 uur en om ca. 17.30 afgesloten door de bierkraan dicht te zetten. 



Het feest is financieel mogelijk gemaakt door een reservering van financiële middelen door 
de vereniging van € 25.000,- en een sponsor bijdrage van de Rabobank De werkelijke 
kosten bedrogen onder aftrek van de bijdrage van de Rabobank € 19.425,62, zodat ook in 
financieel opzicht het een succes werd. 
Het resultaat in totaal over 2010 bedroeg € 10.673,12. 
 
Uitgesplitst totaal resultaat 
Kosten Calèche en Marquette                           € 19.425,62  (budget € 25.000,-) 
Positief exploitatieresultaat  draverij 2010          -   7.204,70    
Uitkering veefonds  2009                                    -   1.547,80 
Totaal resultaat   (negatief)                                 € 10.673,12 
 
Door o.a. afgenomen renteopbrengsten en stijgende kosten van exploitatie neemt het 
resultaat in vergelijking met voorgaande jaren (uitgezonderd 2009) af. 
 
Alles overziende kan terug gekeken worden op een zeer geslaagd jubileumjaar voor de 
gehele Heemskerkse bevolking.  
 
Het ledenaantal bleef aan het eind van het jaar steken op 1.454. Hiermee blijft het aantal 
leden constant. 
 
Vastgesteld op de jaarvergadering op 10 mei 2011. 
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