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Sportparkpop 2006 tot 2015 Top 10
Maandag 27 April 2015, Koningsdag, 10 jaar Sportparkpop!

September 2005
Na een mooie zondag handbal 
zaten Rob van der Graaf, Bert 
Pilaszek, Ron Hoogervorst en 
Jeroen Schulte aan de bar in 
de Break-Out aan een heerlijk 
pilsje. Het praatje ging over 
de wedstrijden van Heren 1 , 
Dames 2 etc. Tot het gesprek 
een andere wending nam. Wie 
er nu als eerste over begon 
weten we niet meer, maar 
het gesprek veranderde van 
handbal naar het jaarlijks 
muziekevenement op 
Koninginnendag in Noordwijk. 

Menig Voorhouter fietste 
‘s middags naar de Grent voor 
muziek, bier en plezier, omdat 
er in Voorhout niks was te doen. 
Bij weer een nieuw biertje rees 
de vraag of wij die mensen 
niet hier konden houden en 
zelf een muziekfestival kunnen 
organiseren op het handbalveld 
En als we dan misschien van de 
baropbrengsten van die dag ook 
nog wat geld overhouden voor 
Handbalvereniging Foreholt, 

dan is dat mooi meegenomen. 
Er werd nog een biertje 
besteld, nog een biertje en 
nog een biertje en de eerste 
vergaderdatum stond gepland.

Wat kwam er allemaal bij 
kijken?  
Er moest een bestuur worden 
samengestel, een thema of 
naam moest worden bedacht, 
er moest een stichting worden 
opgericht, er moesten statuten 
komen met doelstellingen, er 
moest een programma worden 
samengesteld, er moest een 
draaiboek worden gemaakt van 
alle werkzaamheden, er moest 
een vijfde bestuurslid worden 

aangetrokken met verstand van 
muziek. Dat werd Mark Klein 
alias DJ Petit.

Na meerdere vergaderingen 
waarbij de werkzaamheden 
werden verdeeld kreeg het 
wilde bar-/biertjes-muziekplan 
steeds meer vorm. In zes 
maanden was uiteindelijk 
het hele plan rond en konden 
we bij de gemeente een 
vergunning aanvragen om ons 
eerste SportparkPop muzikale 
evenement ten uitvoer te 
brengen.  

Na het verkrijgen van de  
vergunningen zijn we gewoon 
aan de slag gegaan met een 
programma voor jong & oud en  
gratis entree. 
Het was de bedoeling dat met 

de hulp van vele vrijwilligers 
van de handbalvereniging 
Sportparkpop een succes zou 
gaan worden.
De aanwas van vrijwilligers 
liep stroef. Het was natuurlijk 
voor iedereen iets nieuws en.. 
‘werken ’ op een nationale 
feestdag was men niet bepaald 
gewend. Het was echter wel 
voor een goed doel. In onze 
statuten staat opgeniomen dat 
de netto opbrengst ten goede 
komt aan de jeugdopleiding van 
HV Foreholte.

Op 30 april 2005 stond alles en 
ging het eerste Sportparkpop 
van start met rond de 800 
bezoekers, mooi weer, veel 
muziek én de hulp van 30 
vrijwilligers.

2006 --------  1150 bezoekers
2007---------  1500 bezoekers
2008---------  1875 bezoekers
2009---------  2000 bezoekers
2010---------  2200 bezoekers
2011---------  2350 bezoekers
2012---------  2500 bezoekers
2013---------  2850 bezoekers
2014---------  3150 bezoekers
(en nog steeds mooi weer en 
75 vrijwilligers.)

Enkele artiesten die Voorhout 
hebben aangedaan zijn DJ 
Petit, Sarina, Eddy Walsh, Rob 
Ronalds, Dirk Jan, Bad Habit, 
Soul Beach, Barbara Straathof, 
De Jantina ’s, Aint No Secret,  
Ivar Oosterlee, Duck Tape, Just 
like Robbie Williams, De trane 
trekkers, Jewelst.

En dan nu ons tienjarig 
bestaan
Binnen het bestuur hebben 
zich in de loop der jaren 
wel personele verandering 
voorgedaan. Van de starters 
zijn alleen Ron Hoogervorst en 
Bert Pilaszek nog over. Dat wil 
niet zeggen dat de eerstelingen 
niks meer doen! Via Rob van 
der Graaf krijgen we nog steeds 
veel materiaal gesponserd, 
DJ Petit helpt al jaren op de 
achtergrond mee als adviseur 
met betrekking tot de artiesten 
en Jeroen Schulte helpt nog 
steeds bij de opbouw.

Bestuurlijk zijn hun posities 
opgevuld met Ina Wanders, 
Kristèl Pilaszek en Rob Kolster.

Ook de verzorging van de 
vrijwilligers is in de loop der 
jaren aangepast: mooie shirts 
sieren de torso ’s, het eten en 
drinken in de pauzes is goed 
geregeld en na afloop is er 
voor alle vrijwilligers onze 
traditionele after-party.

Ook dit jaar hopen we ten 
eerste op mooi weer. We 
hebben goede artiesten geboekt.
Zie voor de meest acuele line-
up www.sportparkpop.nl. 
De entree is nog steeds gratis, 
de consumptieprijs €2,00 

Bij het vijf jarig bestaan 
hadden we de prijs met €0,25 
verhoogd. Heel Voorhout op z 
’n achterste benen. Een rel was 
geboren!? Dus de prijs is nu al 
vijf jaar € 2.00 .

De munten kunnen net als vorig 
jaar op 27 maart ook ingeleverd 
worden bij Cheers . 

De aanmeldingen van 
vrijwilligers loopt ook dit jaar 
weer heel goed. Maar uiteraard 
kunnen we er altijd nog meer 
gebruiken.
Dus meld u aan via de website 
of bel naar Kristèl Pilaszek.: 
06-24635538. Het is geen 

betaald werk, maar een unieke 
manier waarop u de club 
financieel kunt steunen door uw 
vrijwilligers hulp!!!
En, echt waar, het is een unieke 
ervaring om samen met een 
hechte team vrijwilligers en 
met z ’n allen in zo ’n korte 
tijd zoveel werk te kunnen 
verzetten binnen een geolied 
draaiende organisatie.

Namens het bestuur Stichting 
SportparkPop 10 Jaar,

Bert Pilaszek

Vier handbalvrienden zitten aan de bar in de Break-Out 
en bedenken een plan om de feestvierders van toenmalig 
Koninginnedag in Voorhout te houden. Zo ontspon zich een 
plan voor een evenement dat nu na tien jaar niet meer weg 
te denken is uit Voorhout.


