Komst van rad.is puzzel
Kermis strijkt weer neer op Spuiboulevard
DORDRECHT• Het samenstellen van een kermis is
geen sinecure. Uit 200
aanbieders koos Dordrecht 38 àttracties. Zo
is er ruimte voor Europa's
hoogste reuzenrad. Ook
de booster ontbreekt
niet. 'Dordt heeft een
boosterpubliek.'
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De komst van Europa's hoogste mobiele reuzenrad is een gepuzzel.
Ruud de Dreu, kérmismeester van
Dordt, nam zelf de meetlat ter hand.
En volgens hem moet het. passen.
, "Het gaat soms over 10 centimeter;'
Het gigantische rad krijgt vandaag
eenplek schuin tegenover het stadskantoor op de Spuiboulevard. "Die
lichtmast moet nog weg;' wees De
Dreu gisterenochtend.
Later, om 20.00 uur, ging de Spuiboulevard al op slot en namen de
eerste kermisexploitanten er hun intrek. Vanaf zaterdag moeten mensen hier ruim een week lang kunnen
draaien, zwieren en smikkelen.
De plek van de kermis is van
oudsher goed voor discussie, maar
kermismeester De Dreumaakt zich
daar niet al te druk om. "Er komen
elk jaar zo'n 100.000 bezoekers. Op
deze plek geert dat een spin-offvoc:
de binnenstad, daar twijfel ik niet
aan." De alternatieve locatie, het
evenemententerrein
bij deSportboulevard, is bovendien veel te klein
voor 38 attracties, meent pé Dreu. '
Hij is al maanden met de kermis
bezig. Bezoekt bijvoorbeeld. ook andere kermissen om te. "Zien wat
scoort. "Het samenstellen van een
kermis véi:gt,'e~'fi.,:~ft1fi(lr$pitzengejükZ;' meent De Dreu. Het gaat om

,

Ruud de Dreu (onderaàn de trap) bij de opbouw van de 'kermis aan de Spuiboulevard.
de juist mix van attracties. "Dordrecht heeft een boosterpubliek,"
weet de kermismeester
bijvoorbeeld. De booster is een reusachtige
zwenkarm met aan beide zijden een
gondel. Dat hij het hier goed doet,
heeft onder meer te maken met de
bevolkingssamenstelling.
"Je ziet
het aantal jongeren tussen de 12 en
17iets toenemen:'
.
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het
, Nieuw zijn dit jàar;.behalve
' enorme reuzenrad, ook de Walking
Waterballs (transparante
balleri
waarin je over het water loopt), de
Coco Bongo (een glazen doolhof met
watereffecten) em.dè Snç)'wJet (die
, snel ronddraait).Oök
zendt radio-
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zender 100%NL dit jaar live uit zou er meer ruimte zijn, dan zou je
vanaf de Dordtse kermis, op maan'doublures' krijgen. "Dan krijg je bijdag.
voorbeeld twee schiettenten of twee
, De Dreu - 'ik ga zelf alleen naar
poffertjeskramen die de omzet dan
de poffertjeskraam' - heeft zich over , moeten delen;'
alle attracties gebogen. Maar hij
Het is een traditie dat er onder exdenkt ook na over de juiste plek. ploitanten veel belangstelling
is,
"Een spookhuis kun je bijvoorbeeld
voor Dordrecht. "Dit jaar schreven
er tweehonderd exploitanten in,"
.beter niet naast een kinderattractie
zetten:' De ritprijzen zijn in Dor- "Dat komt door de goede voorzieningen;' aldus Johan Bouter, die ook
drecht gemaximeerd op 1,50 euro
voor draaiende kinderattracties. en op- andere kermissen werkt. Bij het
stadion van FC Dordrecht kunnen
2,50 euro. "Voor enkele attracties
zijn uitzonderingen gemaakt;' zegt de exploitanten hun tijdelijke onderkomen inrichten. Daar staat
De Dreu.
onder meer een rijdende school,
Volgens hem is de kermis .in
Dordt al jaren ongeveer even groot. voor de kermiskinderen en er zijn
water- en elektriciteitsaansluitin.Dat komt doordat. de ruimte schaars
gen. ,,Alles is er netjes schoon:'
is. Heel erg vindt hij dat niet. Want

