PAARDENMARKT HEENVLIET
Kwaliteit en uitstraling zijn handelsmerk
Wie via de N218 van Spijkenisse naar Brielle
rijdt moet goed opletten, want voordat je het
in de gaten hebt ben je Heenvliet voorbij gereden. Deze Zuid-Hollandse stad, onderdeel
van de gemeente Bernisse op Voorne-Putten
telt ruimt 2.500 inwoners. Heenvliet verwierf
in 1469 stadsrechten en heeft een lange geschiedenis. Het marktplein is in de oude staat
bewaard gebleven en kan worden gezien als
één van de mooiste plekken op Voorne-Putten. Het is juist aan dit marktplein, waar ook
het uit 1602 stammende Tolhuis, onderdeel
van de tol poort, is gevestigd. De locatie waar
het bestuur van de Stichting Paardenmarkt
Heenvliet haar domicilie heeft. "Uit een telling van een aantal jaren geleden blijkt dat de
Paardenmarkt zo'n 80.000 bezoekers heeft';
vertelt Eric Welbergen. Hij is bestuurslid van
de Stichting en in het bijzonder belast met
de public relations. "De voorbereidingen van
de Paardenmarkt beginnen in september,
met natuurlijk het zwaartepunt op Tweede
Pinksterdag. Wat voor het bestuur de laatste
jaren vooral verzwarend werkt zijn de toegenomen veiligheidsnormen die moeten worden uitgevoerd:' Wie door Heenvliet loopt
kan zelf waarnemen dat wat betreft veiligheid niks aan het toeval wordt overgelaten.
Op diverse plekken staan camera's opgesteld, voorzien van politie-striping. Maar het
is niet het enige waar de organisatie van de
Paardenmarkt mee te maken heeft. Stond de
kermis van Heenvliet erom bekend dat die in
de nacht van eerste op tweede Pinksterdag
geopend was, dit jaar moest de Stichting een
streep halen door deze traditie. "Dat mocht

Bestuurder Eric We/bergen waagt een poging op de Kop van Jut.
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niet meer'; licht Eric Wel bergen toe. "Ondanks het overleg dat we hierover hebben
gevoerd met de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond hebben we moeten besluiten de
kermis om 's-nachts 2 uur te sluiten. De reden
is dat men de bezoekers van de overige festiviteiten op een verantwoorde manier van het
evenemententerrein af wilt krijgen:'
De Paardenmarkt is een vijfdaags omvattend
evenement, met het accent op tweede Pinksterdag, wanneer traditiegetrouw de handel
in paarden plaatsvindt. De handel wordt omlijst met een braderie. Het programma begint
de woensdag ervoor, met diverse sport- en
sociale activiteiten voor de inwoners van
Heenvliet. Daarnaast omlijsten onder andere
een kunstmarkt, een standwerkersconcours
en een oldtimershow het programma. Muzikaal staat het optreden van diverse jazz-ensembles, maar ook dat van een shantykooren
diverse live bands op het programma. Tussen
de paviljoens en openluchtlocaties staat in
Heenvliet traditiegetrouw een fraaie afwisselende kermis opgesteld. Er zullen maar weinig plaatsen zijn met 2.500 inwoners, waar
zo'n 35 zaken staan opgesteld. "De kermis
wordt georganiseerd in samenwerking met
Bureau de Kerrnlsqlds" vertelt Welbergen. Hij
vervolgt: "In januari is er altijd een officieel
moment, wanneer we als Stichtingsbestuur
samen met Bureau de Kermisgids de inschrijvingen doornemen:' Uit de manier waarop
Eric Welbergen hierover praat blijkt dat het
beoordelen van de inschrijvingen en de uiteindelijke verpachting serieus wordt genomen. Kwaliteit, uitstraling,maar ook

afwisseling staan bij het Stichtingsbestuur
centraal. Voor 2012kwam men qua grootvermaak tot de selectie van onder andere Thriller van Lemmerman, de Booster Maxxx van
Ordelman en de nieuwe lee Jet van Ropers.
Aangezien de Paardenmarkt een gezinsevenement is, dat zich richt op bezoekers uit de
omliggende gemeenten zoals Spijkenisse en
Brielle, zijn ook de kind er- en familiezaken in
goede balans met de andere attracties. "We
werken als Stichting al ruim 25 jaren met Bureau de Kermisgids samen. Daarvoor deden
we het zelf, maar het evenement is te groot
geworden om het zelf te blijven doen. De
medewerkers van het Bureau hebben veel

beter dan wij zicht op de kwaliteit van de
attracties en de grootte ervan en de manier
waarop die kunnen worden ingepast binnen
de beschikbare ruimtes.; besluit Welbergen.
Een welkome ontlasting van organisatie en
zorgen blijkt, want het gesprek met Eric Welbergen wordt een aantal keren onderbroken door vragen van medewerkers over het
standwerkersconcours en de muziekkeuze.
Eric blijft er rustig onder en slaat met plezier
met de enorme hamer op de Kop van Jut.
Ondanks de drukte weet hij tussendoor te
genieten van "zijn" (kermis)evenement.
Eduard Leurs
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