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Jaarverslag 2019
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Jaarverslag 2019
De woensdag voor de tweede donderdag in oktober was dit jaar op 9 oktober: Paardenmarkt
Vianen. Inmiddels alweer de 748ᵉ editie van deze traditie, die als 25ᵉ op de Unescolijst staat van
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Door de inzet van vele vrijwilligers kan dit evenement nog steeds worden georganiseerd.
Het thema Wilde Westen bood voor de deelnemers van het ringsteken legio mogelijkheden om
zich opvallend uit te dossen om in aanmerking te komen voor de prijs van het schoonste geheel.
Voorafgaand aan de Paardenmarkt waren diverse vrijwilligers in de weer geweest om de
lichtornamenten in de gracht te plaatsen. Speciale aandacht ging uit naar het ornament dat als
afscheidscadeau van de voormalige gemeente Vianen is verkregen.
Op vrijdagavond 20 september werd de onthulling van dit ornament en tevens ontsteking van de
verlichting verricht door wethouder Huib Zevenhuizen.

In dit verslag worden verschillende activiteiten nader toegelicht.
Ellen Verburg, secretaris
Januari 2020
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Het Paardenmarktcomité
Staand van links naar rechts:
Ellen Verburg, Kees de Kruif, Ben Heinink, Wim Pons, Piet Los en Trude Oorschot.
Zittend van links naar rechts:
Huib Burggraaff, René Molenaar, Gerard van Wiggen en Wim Veen.

Foto: Hennie Marks

Tijdens de voorbereidingen van de Paardenmarkt 2019 bestond het Paardenmarktcomité Vianen
uit:
Ben Heinink
voorzitter
Kees de Kruif
kermis / vice-voorzitter
Ellen Verburg
secretaris
Piet Los
penningmeester
Wim Veen
technische zaken
Wim Pons
veterinair adviseur / ringmeester
Trude Oorschot
publiciteit / website
René Molenaar
kinderplein
Huib Burggraaff
coördinatie paarden
Gerard van Wiggen sponsoring
De heer Piet Kastelein is erelid van het Paardenmarktcomité Vianen.
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Ontsteking van de verlichting
De vrijwilligers van de technische groep zijn vanaf 1 september druk in de weer om alle
ornamenten en verlichting in de gracht te leggen en om de verlichting aan te brengen in de
Julianastraat.

Op vrijdag 20 september 2019 is om 20.00 uur de verlichting in de gracht ontstoken (bij de
stadsmuur op de Lijnbaan) door wethouder Huib Zevenhuizen.
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Lampionnenoptocht
Onder de muzikale begeleiding van De Brulkikkers uit Utrecht, Excelsior uit Cothen, DES uit
Everdingen en Ons Genoegen uit Montfoort vertrok op dinsdagavond de Lampionnenoptocht
vanaf de kruising Lijnbaan/Julianastraat.
Vele kinderen met papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of andere bekenden liepen de inmiddels bekende
route via de Buitenlandpoort, door het Singellaantje, onder de Hofpoort door om via de Kortendijk
en Langendijk op de kermis te eindigen.
Namens het college was wethouder Cees Taal aanwezig om het defilé af te nemen.
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Paardenmarkt Vianen: woensdag 9 oktober 2019
Om 8.30 uur nam spreekstalmeester Pieter Massée de microfoon in zijn hand om de eerste
rubriek aan te kondigen waarin pony’s tot 90 cm. voorgebracht werden ter keuring.
Ringmeester Wim Pons zag er op toe dat het welzijn van de pony’s en paarden de gehele dag in
orde was.
Tijdens het voorbrengen van de pony’s en paarden gaf Pieter Massée uitleg en vakkundig
commentaar.
De soms moeilijke taak om binnen een rubriek de winnaar te kiezen lag dit jaar in handen van
juryleden: Arie de Groot, Jos Sturkenboom en Reinier van de Water.

De winnaar van een rubriek krijgt altijd een oranje rozet, maar het is best mogelijk dat er binnen
een rubriek meerdere oranje rozetten worden uitgereikt. Een oranje rozet betekent:
kampioenwaardig. Alle overige deelnemers binnen een rubriek ontvangen een rode rozet.
De rozetten werden door deze twee lintenmeisjes binnen de keuringsring gebracht.
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Dagkampioen 2019 werd Honora van stal Frasa.
Uit handen van waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker ontving Gijs Frasa de Zilveren Sporen
en wethouder Cees Taal mocht de Gert van Peettroffee overhandigen.
Kenrick van Marc Rook verdiende de titel Reserve Dagkampioen.

Van links naar rechts: Gijs Frasa, Jan Pieter Lokker, Arno Frasa, Cees Taal en Ben Heinink

Wanneer de prijsuitreiking heeft plaatsgevonden is er tijd voor erwtensoep van traiteurslagerij
Hans de Goeij geserveerd met roggebrood met spek en oliebollen.
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Kinderplein
Tijdens de Paardenmarkt Vianen wordt het Valkenplein omgedoopt tot het Kinderplein.
Door de medewerking van scouting Batenstein, Roel’s Beestenboel, BSO Wijs, Stichting
Kinderopvang Vianen, Ezeltje Strikje, Britt Silas, Coccinelli en Jannes de Goochelaar is het voor de
kinderen hier een aangenaam verpozen.
Het mogen rijden op een pony is voor vele kinderen een feest. De animo hiervoor blijft groot.

Kinderboerderij Roel’s Beestenboel

Ponyrijden

Scouting Batenstein

Coccinelli

Jannes de Goochelaar
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Het ringsteken voor basisscholen vindt ook plaats op het Kinderplein. Uiteindelijk werd Nathalia
Kranenburg van het Hérédium uit Zijderveld voor de 3e keer schoolkampioen ringsteken.

Ambachtenmarkt
Vanuit de binnenstad naar de kermis passeert men de ambachtenmarkt. Hier ziet men de
ambachtslieden bezig met hun ambacht zoals wasvrouwen, een pottenbakker, dorsvlegelaars en
een glaskunstenares.
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Warenmarkt
Tijdens de Paardenmarkt kan een warenmarkt niet ontbreken volgens bezoekers en organisatie
van de Paardenmarkt. Het slenteren langs de vele kramen hoort er gewoon bij.
De marktmeester is er het hele jaar druk mee, want hij wil een ieder aan zijn of haar trekken laten
komen. Zowel de standhouders als de bezoekers willen afwisseling.
Gelukkig kent de marktmeester inmiddels vele “vaste” kraamhouders waardoor de indeling van de
warenmarkt in het algemeen in goede harmonie verloopt.

Loterij
Door ieders inzet werden ook dit jaar alle 2500 loten verkocht.
Op het Kinderplein verkocht onder andere Pita Molenaar de loten vanuit de lotenkraam.
In de Centrale post is er ook een verkooppunt van loten. Daar werden de meeste loten verkocht
door Piet Los en zijn dochter en kleindochter.
Vlak voor het begin van de avondshow werd de trekking verricht door notaris Martin Beenen.
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Middagshow: straatconcours met Tuigpaarden

Middag- en avondshow: Wild West Show van Jos Clemens
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Ringsteken

Poging: Ringsteken onder het zadel

Groene vlag bij ringsteken met aanspanning?

Volksspelen
Mastklimmen

Een gewild onderdeel onder de jeugd. Meedoen kan alleen na
voorinschrijving, zodat men overzicht kan houden op de
leeftijd van de deelnemers. Omwille van de tijd is het
maximum aantal deelnemers gesteld op 50.
Om 17.15 uur mocht de eerste deelnemer een poging wagen
om naar boven te klimmen.
Van de vijftig deelnemers hebben er slechts 6 een envelop
mee naar beneden gebracht. Mogelijk was de gereviseerde
paal hier mede debet aan.
Elke deelnemer krijgt sowieso 2 kermismunten voor hun poging. Naast die twee munten wordt het
aantal vermeerderd door de inhoud van de envelop. De eerste prijs van 15 munten werd al snel
naar beneden gehaald. Een aantal tweede prijzen (10 munten) en derde prijzen (5 munten)
volgden.

Koekslaan

Een onderdeel van de Paardenmarkt wat niet meer weg
te denken is. Een select groepje wat zeer enthousiast
wordt aangemoedigd strijdt om de titel Koning
Koekslaan.
Dit jaar waren de peperkoeken erg taai wat een extra
uitdaging opleverde. Jos Delpeut bleek de juiste slag te
beheersen en won de competitie bij de heren (foto).
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Voorinschrijvingen aangevuld met spontane deelnames leverde ook
bij de vrouwen een behoorlijke strijd op. De uitdaging van de taaie
peperkoeken bleek ook hier voor velen een struikelblok te zijn.
Na een barrage ontving uiteindelijk Albertine Los de titel Koningin
Koekslaan 2019.
Zowel het mastklimmen als de beide competities koekslaan werden
voorzien door het bekende commentaar van Jacques Stam.

Kermis
Op de kermis stond voor ieder wat wils. Dit jaar was er voor
het eerst op verzoek van verschillende mensen een
“prikkelarm” uur op de donderdagmiddag. De exploitanten
hielden hier rekening mee door minder geluid/muziek te
produceren en lampen niet van kleur te laten verspringen of
niet te laten knipperen.

Als publiekstrekker was Transformer Bumblebee uitgenodigd voor de
vrijdagavond. Verschillende malen liep de robot over de kermis.
Belangstelling genoeg van jong en oud. Soms wat angstig, maar de
rustige bewegingen gaven zelfs de allerkleinsten het vertrouwen dat
Bumblebee vriendelijk was. Vele kermisbezoekers zijn op de foto
gegaan met deze indrukwekkende verschijning.
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Voet-fiets pont Vrevia
De voet-fietspont Vrevia voer tijdens Paardenmarkt langer door.
Bezoekers uit Nieuwegein (zij konden parkeren bij 't Veerhuis) konden
dus ook genieten van de spetterende Wild West Paardenshow die om
19.00 uur begon. Vrevia's laatste vaart vanuit Vianen was om ongeveer
20.30 uur.

Pendeldienst
Voor de pendeldienst was ook dit jaar de firma Pouw van de partij.
Twee bussen, die voortdurend rondjes reden in Vianen, brachten
bezoekers kosteloos naar de binnenstad van Vianen en weer terug
naar de gewenste opstapplaats.

Website/Twitter/Facebook/Instagram
Zowel de regionale pers als de landelijke pers schrijven over de Paardenmarkt Vianen. De
Paardenmarkt-special In de Stijgbeugels wordt als bijlage van Het Kontakt een week voorafgaand
aan de Paardenmarkt verspreid in Vianen en omstreken.
De sociale media speelt een steeds grotere rol rond de Paardenmarkt; zeker met betrekking tot
informatie over allerlei zaken.
Paardenmarkt Vianen heeft zowel een website, een twitter
account en een Facebook pagina. Ook is er een Instagram
account geopend. Deze worden allen gebruikt om informatie
onder de aandacht te brengen van het publiek.
De inschrijvingen voor de keuringen gaan via de website,
zodat registraties gelijk vastliggen en de verdere
administratieve verwerking eenvoudiger wordt.
https://www.paardenmarktvianen.nl
https://www.facebook.com/paardenmarktvianen
https://twitter.com/PaardenmarktV
https://www.instagram.com/paardenmarktvianen/
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Veiligheidsplan
Tijdens de Paardenmarkt is er voortdurend aandacht
voor de veiligheid. Alle betrokkenen - gemeente,
politie, brandweer, de veiligheidsregio Utrecht, een
veiligheidscoördinator en een lid van het
Paardenmarktcomité - proberen samen dit
evenement tot een veilig volksfeest te maken.
Verkeerregelaars en EHBO-ers zijn zichtbaar, maar
achter de schermen zijn er ook de diverse personen
actief en alert. Indien nodig kan er direct en
adequaat gehandeld worden, omdat van te voren
hele duidelijk afspraken zijn gemaakt wie wat moet doen in het geval van calamiteiten.

SVEV
Tijdens de Paardenmarkt wordt er gebruik gemaakt van Stichting Verkeersregelaars Evenementen
Vianen. Bij de Lampionnenoptocht staan zij op strategische punten, zodat de stoet veilig zijn weg
kan voortzetten.
Gedurende het ringsteken zorgen de verkeersregelaars
voor veilige oversteekplaatsen. Bezoekers hebben vaak
oog voor man en paard, maar vergeten soms om uit te
kijken bij het oversteken van wegen.
Ook zijn de verkeerregelaars aanwezig voor, tijdens en
na het vuurwerk. Een tijdelijke afsluiting van de
Brugdijk is opgenomen in de evenementenvergunning en de verkeersregelaars zorgen daarvoor,
zodat men veilig van ’t vuurwerk kan genieten.

EHBO
Zowel in de ring als verspreid over het gehele feestterrein lopen er EHBO’ers van de
Koninklijke EHBO Vereniging Vianen rond. Zij kunnen opgeroepen worden als zij
ergens nodig zijn. Gelukkig is ook dit jaar hun inzet beperkt gebleven. Slechts een
tweetal ongelukjes deden zich voor.
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Vuurwerk
Op zaterdag 12 oktober om 21.30 uur vond het laatste onderdeel van de Paardenmarkt 2019
plaats. Een verzorgde vuurwerkshow was te zien vanaf de Brugdijk: dit jaar langer en
spectaculairder dan voorgaande jaren.
Door het ontbreken van enige wind bleef de rook hangen waardoor het effect van de verschillende
onderdelen niet helemaal tot haar recht kwam. Gelukkig was er op een gegeven moment wel
weer enige wind, zodat het spectaculaire slotakkoord wel weer duidelijk zichtbaar was.

Bedankt
Onze dank gaat uit naar allen, die samen met ons als comité de 748e editie van Paardenmarkt
Vianen tot stand hebben gebracht. Het was wederom een succes. De sponsoren, de vrijwilligers,
de Vrienden van de Paardenmarkt, de bedrijven, particulieren, instellingen: hartelijk dank voor
jullie bijdragen, in welke vorm dan ook!
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PRIJSWINNAARS 748e PAARDENMARKT 9 OKTOBER 2019
Rubriek 1: Pony’s stokmaat tot 90 cm

Honora / stal Frasa

Rubriek 2: Pony’s stokmaat 90 tot 107 cm

Linda 2 / stal Frasa

Rubriek 3: Pony’s stokmaat 107 t/m 120 cm

Polly / Arend van den Berg

Rubriek 4: Pony’s stokmaat 120 t/m 140 cm

Top Quality Girl / Maud Agterberg

Rubriek 5: Pony’s stokmaat 140 t/m 157 cm

Disaronno / Jonne Liefhebber

Rubriek 6: Kinderrubriek voor kinderen tot 12 jaar

Bettie / Willemijn Bassa (foto)

Rubriek 7: Rijpaarden

Il Divo Jewi / Westeneng

Rubriek 8: Tuigpaarden

Brechsjen / Willem van Eck

Rubriek 9: Friezen

Kenrick / Marc Rook

Dagkampioen 2019: Honora van stal Frasa
Reserve Dagkampioen 2019: Kenrick / Marc Rook
Beste voorbrenger: Jonne Liefhebber met Disaronno
Ringsteken onder het zadel:

1) Yara Franken
2) Britt Boulonious

Ringsteken voor aanspanningen:

1) Familie Ruitenbeek
2) Freek Prozee

Ringsteken voor scholen:

Nathalia Kranenburg, CNS Hérédium Zijderveld

Schoonste geheel onder het zadel: 1) Tinka Schmidt
2) Maud Agterberg
Schoonste geheel aanspanningen: 1) Wilde wieven uut ‘t Westen
2) Remco Krouwel
Straatconcours Tuigpaarden:

Cognac Leon Verhoeff

Pagina 17

Koningin Koekslaan:

Albertine Los

Koning Koekslaan:

Jos Delpeut

Loterij
De winnende lotnummers 2019 waren:
1e prijs: lotnummer 944
€450,=
2e prijs: lotnummer 946
€200,=
3e prijs: lotnummer 129
€150,=
4e prijs: lotnummer 61
€100,=
Gebruikte foto’s zijn van Herman Suiskind, Nico van Ganzenwinkel, Trude Oorschot, Het Kontakt,
Hennie Marks en Ellen Verburg.
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