Dorpsfeest Santpoort 2017
VAN ZATERDAG 29 JULI TOT EN MET ZATERDAG 5 AUGUSTUS 2017 VIERT SANTPOORT
FEEST. IN ACHT DAGEN TIJD ORGANISEERT DE HARDDRAVERIJ VERENIGING MEER DAN
VEERTIG EVENEMENTEN, GROOT EN KLEIN, VOOR VERSCHILLENDE DOELGROEPEN.

Puzzel mee
met Stichting
Santpoort
Kent u Santpoort een beetje? Speel dan mee
met de Feestweek Puzzel van Stichting Santpoort. U bekijkt 24 detailfoto’s van panden of
bijzondere andere plekken in Santpoort. Noteer het goede adres of de naam van deze 24
panden.

Jaar van de kermis!
Van zaterdag 29 juli tot en met zaterdag 5 augustus 2017 viert Santpoort
feest. Binnen acht dagen organiseert
de Harddraverij Vereniging meer dan
veertig evenementen, groot en klein,
voor verschillende doelgroepen.
De Harddraverij Vereniging is er trots
op dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn. Dit komt grotendeels door de
bijdragen die de sponsoren leveren én
de pacht van onze kermisexploitanten.
Om daar dit jaar extra bij stil te staan, is
de editie 2017 van het Dorpsfeest Santpoort uitgeroepen tot ‘Het jaar van de
kermis’. De Harddraverij Vereniging is
apetrots op het vernieuwde kermisterrein aan de Hoofdstraat. Vorig jaar kon
u reeds ervaren dat de verhuizing van
alle attracties naar het veld meer ruimte
geeft in het winkelgedeelte, waardoor
de doorstroom naar de kermis beter is
geworden. Bovendien heeft de kermis
er een brede hoofdingang bij, naast
Tankstation Trovato. En er is ruimte
voor grotere attracties. Naast de bekende kramen van Poffertjes, Nougat,
Oliebollen, Kamelenrace, Suikerspin,
Ballen gooien, Touwtje Trek, Schietsa-

lon, Pusher, American Skeeball, Autoscooter, Beach-Jumper, Apollo Jackpot,
Holycrane, Draaimolen en Rollo zijn er
dit jaar ook nog eens de Mega-Polyp,
Break Dance, Speed Booster, Happy
Farm Funhouse, Jumbo Carrousel en
de Magic Mouse familieachtbaan. De
kermis is open van zaterdag 29 juli tot
en met zaterdag 5 augustus, van 14.0001.00 uur. Tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds om 10.00 uur open en
op de laatste zaterdag sluit de kermis
om 24.00 uur. In dit officiële programma treft u het meeste recente nieuws
aan over de evenementen, deelname
en inschrijven.
Daarnaast is er ook nog een gratis app,
waarmee u het laatste nieuws op uw
mobieltje kunt ontvangen. Altijd handig. Ook als er op het laatste moment
wijzigingen in het programma zijn in
verband met weers- of andere ongeplande invloeden.
Het bestuur wenst alle bezoekers, vrijwilligers, kermisexploitanten, sponsoren en deelnemers een geweldig mooi
feest toe!

U kunt de hele Feestweek meespelen op
www.stichtingsantpoort.nl. Maar u kunt ook
op de jaarmarkt in de kraam van Stichting
Santpoort uw puzzel invullen. Onder de goede inzenders worden mooie prijzen verloot.
Voor de echte kenners organiseert Stichting Santpoort daarnaast op 4 augustus in de
kraam van Stichting Santpoort de competitie
Snelpuzzelen voor Kenners. Deze puzzel is
iets moeilijker én het gaat erom de puzzel zo
snel mogelijk op te lossen. De winnaar heeft
alle 24 goed én heeft de puzzel het snelst opgelost.
De winnaar van Snelpuzzelen voor Kenners
ontvangt twee vip-kaarten voor een Koffieconcert op de Ruïne. U en uw genodigde
worden dan ontvangen door de kasteelheer,
genieten van een mooi concert en van een
lekker kopje koffie of thee. U kunt kiezen tussen 1 september of 5 oktober.
Onder de winnaars van de Feestweek Puzzel
worden negen prijzen verloot. De prijswinnaars ontvangen elk twee kaartjes voor een
koffieconcert naar keuze op 1 september of
5 oktober incl. een kopje koffie. Houdt u niet
zo van concerten, dan nodigt de kasteelheer
u graag uit voor een gratis rondleiding op de
Ruïne op 24 september of 15 oktober.
Op Facebook organiseert Stichting Santpoort
ook nog de Selfies Feestweekcompetitie. Ook
daarvoor mooie prijzen als gratis tickets voor
de Historische Weekenddagen, 16 en 17 september, op de Ruïne.
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twee wisselspelers). Shirts zelf
meenemen (iets wat kapot kan
of sterk genoeg is zodat het niet
stuk gaat). Om blessures zoveel
mogelijk te voorkomen, wordt
het veld lekker nat gehouden en
met schoenen aan (zonder noppen) gespeeld. Inschrijven kan op
de website van de Rugbyclub de
Smugglers http://www.thesmugglers.nl/kwalleballen-dorpsfeestsantpoort. Meer informatie: Paul.
molenaar@ziggo.nl. Sponsoren:
Koppes Snacks en Van Schagen,
Peter Nijssen Hooi- en Strohandel, Santpoorts Bier en Molenduyn.

BUIKSCHUIVEN

13.00 - 16.30 UUR / WEYMAN WEIDE
Onze vrienden van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) zorgen weer voor
een supergladde buikschuifbaan. Water en Oudhollandse groene zeep garanderen voldoende glijvermogen om met de blote buik over een ingezeepte
baan van 50 meter te glijden. Wie zo weinig contact met de baan weet te
maken door zijn rug te hollen en zijn buik strak te maken, zal ver komen. De
tijd is definitief aangebroken voor kleine huidstrakke zwembroeken die voor
veel glijvermogen zorgen. Weg met de bermuda’s! Dat deze preolympische
sport in Santpoort op topniveau wordt bedreven, is inmiddels aangetoond.

LET OP! NIET PARKEREN
Dankzij de fantastische medewerking van
de dorpsbewoners aan de verschillende
parcoursen vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ nauwelijks een probleem. Toch vragen we speciale aandacht voor de volgende evenementen:
• Gedurende het hele Dorpsfeest is er extra parkeergelegenheid
aan de zuidkant van de Weyman Weide (richting het viaduct naar
Haarlem).
• Maandag 1 augustus, Straatvoetbal. Bewoners én dorpsfeest
bezoekers worden verzocht de parkeervakken bij de flat autovrij
te houden vanaf ’s ochtends 06.00 uur.
• Dinsdag 2 augustus, Ringsteken. Het parcours Hoofdstraat,
Anemonenstraat, Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 8.00 uur
autovrij houden. Ook niet parkeren in de Gladiolenstraat, dit in
verband met aan- en afvoer en parkeren van paarden.
• Woensdag 3 augustus, 7 van Santpoort en Wielerronde. Parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg,
Burg. Enschedélaan en Schipbroekenweg vanaf 16.00 uur vrijhouden in verband met het plaatsen van dranghekken.
• Donderdag 4 augustus, Kortebaandraverij. Graag de Hoofdstraat, het plantsoen bij de Overbildtweg (tentopbouw) en het
rennerskwartier bij de Paramaribostraat tijdig vrijhouden.
• Vrijdag 5 augustus, Jaarmarkt. De bekende gedeeltes in de
Hoofdstraat, Terrasweg en Burg. Weertsplantsoen vanaf 04.00
uur in de ochtend vrijhouden. Let op! Het stuk tussen kruising
Terrasweg en Kerkweg en de vijfsprong ook autovrij houden.
Hier komen ook kramen te staan. De Vlughthovenstraat en Terrasweg tot en met de Vijfsprong moeten geheel autovrij zijn.
• vrijdag 5 augustus, Kinderjaarmarkt. Graag de straten waar de
Kinder-vrijmarkt wordt gehouden autovrij maken van Vijfsprong
- links af - stukje Burg. Enschedélaan en – rechts af - Frans
Netscherlaan tot hoek Wulverderlaan. Van Vijfsprong - rechts
af - Schipbroekenweg; Burg. Weertsplantsoen (alleen op de
stoep aan de kant van de even flatnummers) tot aansluiting
Weekmarkt. Let op! Aan de graskant van het Burg. Weertsplantsoen, tussen Schipbroekenweg en Hagelingerweg, zal deze dag
een parkeerverbod gelden ivm doorstroming op rijbaan. Moet
u die vrijdag nog met de auto weg, dan is het verstandig om hem
van te voren van de vrijmarkt weg te halen. Anders komt u er
later – vanwege de drukte - wellicht niet meer uit. Tijdens de
Jaarmarkt en Vrijmarkt mag u de auto parkeren op de groenstrook aan de Wulverderlaan, tussen Velserhooft en de Bickerlaan.
Het commentaar komt van de
nationale buikschuifdeskundige
Jan van der Meulen van SportConnection. Van 13.30 tot 14.30
uur glijden kinderen van 6 tot
14 jaar. Inschrijven vanaf 13.00
uur. Van 15.00 tot 16.00 uur; dames en heren van 15 jaar en ouder. Inschrijven vanaf 14.30 uur.
Hoofdsponsoren: Auto Maarschalk, Lowland Marine & Offshore, Villa Westend en Repromat (foto’s op Posterformaat).
Sub-sponsoren: Bosch Sport Velsen, Landgoed Duin en Kruidberg, Slenders en Study-Consultancy.

TENTQUIZ

UITVERKOCHT

16.30 - 19.00 UUR / WEYMAN WEIDE
Direct na het eindigen van het buikschuiven, zal op omstreeks 16.30
de TentQuiz weer van start gaan. Vorig jaar was het een regelrecht gekkenhuis! Uw quizmasters Theo en Hugo zullen samen met DJ Bas Dortmundt weer een groot aantal verrassende en muzikale vragen voorscho-
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EETLOKAAL’T PALET
CAFÉ BARTJE EN
BRASSERIE DE BANK
ZA. 29-07 XCLUSIVE LIVE

Bestaat uit een 9 tal Topmuzikanten met een
ongekende passie voor muziek.
Let op de blazers!

JUKEBOX

Tussen 17.00 en 19.00 uur speelt deze band
akoestische verzoeknummers!
O.a. George Michael, Marco Borsato, Simply
Red en Janis Joplin, e.v.a.

ZO. 30-07 IRMA AND THE DAZZLE PARTY

Vette funk en swingende soul. Leuke podium act.
Bekend van Haarlem Jazz. Al jaren een echte
publiekstrekker.

MA. 31-07 TROTS

Topper uit Volendam. De vaste bezoekers wel
bekend. Zanger met een dijk van een stem.
Hebben o.a in voorprogramma’s van de Dijk, van
Dikhout en Blof gestaan.

DI. 1-8

FREDDY AND FRIENDS

Soul, Funk en disco.
Bekend van historisch weekend Santpoort.

WO. 2-08 DE DEEJEE’S

Verzoekplaten avond met eigentijdse muziek en
meezingers

KINDERMIDDAG

Met muziek van de Deejee’s van 16.00 tot 18.00
uur en gratis limonade.

DO. 3-08 BOB EN DE BLUE BAND

Zeven enthousiaste muzikanten met blues en
rock and roll, heb je zelf ook muzikale kwaliteiten? De eerste sets kan je meezingen op het
podium.

VR. 4-08

STOUT

ZA. 5-08

KINK

Echte Santpoortse band, wel bekend uit
voorgaande jaren.
6 moderne professionele enthousiaste muzikanten. Met twee mooie dames in de frontlinies.
Nieuw als afsluiter.

JUKEBOX

Tussen 17.00 en 19.00 uur speelt deze band
akoestische verzoeknummers!
O.a. George Michael, Marco Borsato, Simply
Red en Janis Joplin, e.v.a.

Gezelligheid bij
de Naaldkerk
Zonder hapjes en drankjes geen Dorpsfeest Santpoort. Vanzelfsprekend is er op woensdag 2 augustus ook bij de hardloop- en wielerronde die onderdeel uitmaken van het dorpsfeestprogramma volop
aandacht voor het consumptieve randgebeuren.
Terwijl atleten zich in het zweet lopen en wielrenners tijdens het
rondje rond de kerk pezen voor de gladiolen, staan de vrijwilligers/
sters van de Naaldkerk in Santpoort-Noord net als in de voorgaande
drie jaren vanaf 17.00 uur achter de toonbank van een niet te missen kraam klaar om de lekkere trek van toeschouwers te stillen en
hun dorst te lessen.
Bezoekers van het traditionele dorpsfeest kunnen voor een aantrekkelijke prijs haring, koffie, thee, appeltaart en andere versnaperingen kopen. De totaalopbrengst van de verkoop komt ten goede aan
het onderhoud van het kerkgebouw. De kraam bij de Naaldkerk is
te vinden bij de hoofdingang van de kerk aan de Frans Netscherlaan
12 in Santpoort-Noord. (foto: Jaap Schoen)

Allemaal
naar de kermis
De Harddraverij Vereniging is er trots op dat alle evenementen
gratis toegankelijk zijn. Dit komt, naast de sponsorgelden, grotendeels door de pacht van onze kermisexploitanten. Om daar
dit jaar extra bij stil te staan, is de editie 2017 van het Dorpsfeest Santpoort uitgeroepen tot ‘Het jaar van de kermis’. Vorig
jaar kon u reeds ervaren dat de verhuizing van alle attracties naar
het veld meer ruimte geeft in het winkelgedeelte, waardoor de
doorstroom naar de kermis beter is geworden. Bovendien heeft
de kermis er een brede hoofdingang bij, naast Tankstation Trovato.
En er is ruimte voor grotere attracties. Naast de bekende kramen
van Poffertjes, Nougat, Oliebollen, Kamelenrace, Suikerspin, Ballen gooien, Touwtje Trek, Schietsalon, Pusher, American Skeeball,
Autoscooter, Beach-Jumper, Apollo Jackpot, Holycrane, Draaimolen en Rollo zijn er dit jaar ook nog eens de Mega-Polyp, Break
Dance, Speed Booster, Happy Farm Funhouse, Jumbo Carrousel
en de Magic Mouse familieachtbaan. De kermis is open van zaterdag 29 juli tot en met zaterdag 5 augustus, van 14.00 - 01.00
uur. Tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds om 10.00 uur
open en op de laatste zaterdag sluit de kermis om 24.00 uur. Het
bestuur van de Harddraverij Vereniging beveelt een bezoek aan de
kermis van harte aan. Want als de exploitanten een goed jaar hebben, willen zij graag terugkomen en kan de Harddraverij Vereniging tot in lengte van jaren uitkijken naar mooie pachtinkomsten.
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TIEN BANDS ZORGEN VOOR ACHT AVONDEN MUZIKAAL FEEST

WILD ROMANCE AFSLUITER RAMSIS PODIUM
Het Ramsis Podium krijgt tijdens het komende dorpsfeest Santpoort een
uitsmijter van formaat. De acht dagen livemuziek bij Ramsis worden op
zaterdag 5 augustus afgesloten door Wild Romance, de legendarische
band van wijlen Herman Brood die nu wordt geleid door zijn stergitarist
en mede-songwriter Dany Lademacher.
Zanger van Wild Romance is sinds enige tijd Edgar Koelemeijer. Deze
muzikant uit Wormer
heeft al vele malen in
Santpoort opgetreden,
onder andere met twee
verschillende Stonescoverbands. Nu kruipt
hij in de huid van
Herman Brood als hij
klassiekers als Saturday Night en Never Be
Clever vertolkt. Daarnaast is gitarist David
Hollestelle deel van
Danny Lademacher’s
Wild Romance. Hij
maakte Brood acht
jaar als bandlid mee
tot diens zelfverkozen
dood in 2001.
Het optreden van The
Wild Romance zal
vooraf worden gegaan
door The Cosmic Carnaval, een bijzondere
band die eveneens
landelijke uitstraling
heeft. The Cosmic Carnival heeft onder andere De Grote Prijs van Nederland en staat bekend
om zijn opzwepende liveshows. Dit najaar gaat The Cosmic Carnaval de
theaters in met het werk van de roemruchte Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac. Het optreden op het Ramsis Podium wordt gezien als een
try-out voor deze tour.
Daarnaast staan er nog acht andere aantrekkelijke bands op het Ramsispodium. Het begint een week eerder, op zaterdag 29 juli, met de Arrow
Classic Rockband. Deze gerenommeerde muzikanten spelen bekende en

Wij

lekkere rocknummers, die veel op de gelijknamige radiozender te horen
zijn. Santpoorts tintje aan de band is zanger Fred Koridon.
Terug van weggeweest is Als de Brandweer. Deze band speelt op zondag
30 uiteenlopende covers die wel bekend zijn, maar niet snel door andere
bands worden gespeeld. Maandagavond 21 juli is met Duck & Bear en
Sixty Pound voor jonge en grote talenten uit de regio. Duck & Bear brengt
meerstemmige pop, soul en America. Sixty Poud doet op een aanstekelijke manier Rock ’n Roll
en de muziek van The
Beatles herleven.
Dinsdag 1 augustus
en woensdag 2 augustus zijn net als
voorgaande jaren voor
Full Count en Made in
Nederland (MIN). Het
tienkoppige Full Count
maakt met veel zang
en toeters een dansbaar feestje met soul,
disco, ska en rock.
MIN brengt wederom
muziek van Nederlandse bodem, variërend van André Hazes
en De Dijk tot Anouk
en Ilse de Lange. Bijzonder is dit keer het
zangduo, dat uit een
bekende broer en zus
bestaat: Peter en Esther
de Haas (Funky Diva
Ezz)!
Donderdag 3 augustus wordt ook bijzonder met een ode aan U2, de
beroemde Ierse band die deze week in Nederland optreedt. Een mooie
aanleiding om de tributeband U22U met de charismatische zanger René
Philippo op het Ramsispodium te zetten.
Een dag later, op vrijdag 4 augustus, brengen de nu al legendarische Local
Boyzz een ode aan alle rockmuziek en de clichés die daarbij horen. Dat
wordt weer een groot spektakel!
Zie ook facebook.com/Ramsispodium.
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Theo Koster en Bas Kuntz
bewaken saamhorigheid, traditie
én veiligheid van het dorpsfeest
„Wéér een stuk van z’n tuig weggehaald”, zucht
Koster. „Ja, het is brons hè”, reageert Kuntz realistisch. De twee bestuursleden van de Harddraverij staan voor de levensgrote, licht beschadigde Draver met sulky en pikeur op de rotonde van
de Hoofdstraat: de entree van het dorp. In 2009
maakte beeldhouwster Yvonne Piller het monument ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum.
Hét evenement van de Santpoortse feestweek, de
kortebaan, wordt hiermee gesymboliseerd. Onder vaak complexe omstandigheden staan Theo
Koster en Bas Kuntz voor de uitdaging om ook
dit jaar de balans tussen nostalgie en vernieuwing
te vinden. „Het bestuur moet anticiperen op ontwikkelingen in deze snel veranderende wereld,
met constante dreiging van buitenaf.”
Door Douwe de Vries
Als iemand buiten de gemeentegrenzen van Velsen vraagt waarmee het Dorpsfeest Santpoort zich
onderscheidt, is het antwoord volgens de organisatoren:
diversiteit. „Andere feestweken
in de kop van NoordHolland zijn meer bedoeld om met elkaar
te drinken, feest te vieren en onderbroekenlol
te hebben”, zegt Kuntz.
„Wij moeten een bepaalde traditie in stand
zien te houden. Vanaf 1752 zijn dit augustusdagen geworden met
de kortebaan en ringsteken als voornaamste pijlers. In ons programma
met ruim 40 evenementen houden we er bewust rekening mee dat
er voor alle leeftijden
iets te doen is. Van klassiek koffieconcert, kwalleballen tot en met ringsteken op de fiets voor
de kinderen. We willen
de gezelligste familiekermis van de randstad zijn.
Het zijn vandaag de dag professioneel georganiseerde evenementen, waar duizenden op afkomen.
Daar zijn nog eens ruim 350 vrijwilligers bij nodig.” Kuntz spreekt van een ‘bepaald kwaliteitsniveau’ dat bij ‘íéder evenement’ gehaald moet worden. „Het organisatieteam is met elkaar een klein
bedrijfje geworden.”
Dat vraagt ook om een professionele aanpak en
voorbereiding. Waar vergunningen twintig jaar geleden nog op ‘twee, drie A4’tjes’ konden worden

gezet, moeten de organisatoren vandaag de dag minutieus een omvangrijk draaiboek in elkaar zetten.
Met elk scenario wordt dus rekening gehouden. Dit
gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Velsen. „De hele wet- en regelgeving, vergunningstelsels, milieu en beveiliging: alle eisen en
voorschriften zijn drastisch aangescherpt”, vertelt
Koster. Kuntz vult aan dat ‘de vergunning alleen
al’ twintig pagina’s is. „Maar het achterliggende
draaiboek telt 140 bladzijden. Hoe de wereld op
dit moment in elkaar steekt zie je dus terug in ons
verhaal.” Met zoveel mensen op de been zijn incidenten nooit honderd procent te voorkomen.
Denk maar aan de incidenten tijdens de laatste twee edities (rellen in 2015 vonden plaats na
01.00 uur: buiten de officiële Dorpsfeest-tijd om
en een doodgeschoten agressieve hond in 2016,
red.). „Dat soort dingen gebeuren en daar moet
je rekening mee blijven houden. In goed overleg
los je die ongeregeldheden met elkaar op: extra
alertheid heeft ook weer met de tijdsspannen te

maken.” Naast de steun van de lokale overheid,
huurt de organisatie tegenwoordig ook forse aantallen beveiligers en bewaking in en zijn er ook
meer hekken nodig om publiek veilig in goede
banen te leiden. Voorzitter Kuntz is dan ook zeer
verheugd met de steun van het bedrijfsleven en
lokale middenstand die de afgelopen jaren fors
is gegroeid om al die meerkosten te kunnen blijven dekken. „Het benadrukt toch wel dat we dit
feestje met élkaar moeten kunnen blijven organiseren”, zegt Kuntz serieus.

Geen groei
Acht jaar geleden waande heel Santpoort zich
weer even in de Dark Ages van 1752: uitgerekend
de tijd waarin barbaarsheid zich ontwikkelde, en
de samenleving van nu mee wordt bedreigd. Kuntz
en Koster denken desalniettemin met genoegen
terug op de geslaagde jubileumeditie van 2009:
het leverde schitterende decorstukken en het naslagwerk ‘250 Korte Banen Lang’ op. Dat jaar liet
des te meer zien hoe tradities en het Dorpsfeest
met elkaar verweven zijn. „Die hele week stond
in het teken van het thema 1752”, vertelt Kuntz.
Koster ziet de simulatie van een Middeleeuwse
stad nog steeds goed voor zich. „We hebben bij
Landgoed Duin en Kruidberg een prachtige receptie georganiseerd”, begint hij. „Daar waren ook
oud-bestuursleden, de burgermeester en inwoners
bij aanwezig. Wij kwamen in oude rijtuigen, verkleed in Middeleeuwse stijl naar dat evenement.
Samen met de Jutter/de Hofgeest en Stichting Santpoort hebben we een special gemaakt over de historie van Santpoort. Als je
die opensloeg vond je in
het middenblad een plattegrond van 1752 en één
van nu. In het dorp hadden
we ook doeken hangen
waarop je kon zien hoe de
doorzichten waren in die
tijd”, vertelt Koster met een
glimlach. Kuntz wijst erop
dat ‘Santpoortse generatie
op Santpoortse generatie’
het feest bezoeken en zo
altijd ‘in de haarvaten’ van
het dorp zal blijven zitten.
En dan de blik op de toekomst: daar hebben Kuntz
en Koster een heldere visie in. „Groei is absoluut
geen doelstelling van ons”,
zegt voorzitter Kuntz. „Onze doelstelling blijft dat we
een mooi en hoogwaardig Dorpsfeest neerzetten.
Daarbij streven we ernaar
dat de evenementen gratis
toegankelijk blijven voor
het dorp. Ondanks dat dat
in deze tijd - met uitpuilende kosten - een steeds
grotere opgave wordt.” Iedere keer voegt de organisatie iets aan toe de week, in de vorm van een
bijzonder thema: de vorige editie was het jaar van
Brederode en daarvoor het jaar van de Romeinen.
Zo blijft het Dorpsfeest haar eeuwenoude naam
en reputatie hooghouden, zonder dat Theo Koster
en Bas Kuntz daarbij vernieuwing en progressiviteit uit het oog verliezen. „Misschien kunnen we
ook met elkaar een plannetje maken om De Draver weer tiptop in orde te maken”, lacht Koster.

