De Stem van het Weekend

VRIJDAG 19 JUNI 2009

PAGINA 8

Advertorial

Zomerkermis van 20 tot en met 28 juni

Bouwtekening wordt werkelijkheid
DORDRECHT - ,,Als kermismeester ben je altijd blij als je
de tekening werkelijkheid ziet
worden.” Chris Hoogerwaard
en Ruud de Dreu lopen woensdagmiddag redelijk ontspannen over het kermisterrein. De
opbouw van de Zomerkermis 20 tot en met 28 juni - verloopt
soepel.
De uitvalsbasis van de twee kermismeesters bevindt zich aan het einde
van de kermis op de Spuiboulevard.
Op een steenworp afstand wordt er
hard gewerkt om één van de meest
spectaculaire attracties op te bouwen:
Around the World. Dit is een zweefmolen, maar dan in een modern jasje
gestoken. Bezoekers draaien maar liefst
60 meter de hoogte in, vanwaar ze een
mooi uitzicht hebben. Even verderop
wordt er gewerkt aan de opbouw van de
bekende attractie ‘Booster’. De exploitanten zijn op woensdag begonnen met
de opbouw. Er staan dan al zo’n twintig
zaken op het terrein, variërend van de
gebakkraam en de Jackpot Empire, tot
het spookhuis. De exploitant van deze
laatste attractie is al een aantal keer
in Dordrecht geweest. ,,Ik mag graag
hier staan. Het is hier altijd gezellig.”
Hoewel men zou verwachten dat hij
wel even bezig is om zijn ‘Thriller’ (drie
etages griezelen voor jong en oud) neer
te zetten, valt dat ontzettend mee. ,,We
doen er met vier man zes uur over.”

Voorbereiding
Tijdens de opbouw struint er af en toe
een verdwaalde bezoeker over het terrein. Waar nu nog kraanwagens staan
en opbouwwerkers rondlopen, zal het
morgen bruisen van de activiteiten en
de gezellige muziek. Een enkele automobilist is zo brutaal om de dranghekken opzij te zetten om toch over het
terrein te rijden, maar daar wordt gauw
een stokje voor gestoken.
Er gaan maanden van voorbereiding
aan de Zomerkermis vooraf. In december komen de eerste aanvragen binnen
van kermiszaken. In januari wordt er
een selectie gemaakt: zowel jong als oud

moet het zodadelijk weer naar zijn zin
hebben op dit zomerse evenement in de
binnenstad. Daarna worden alle attracties ingetekend op een plattegrond. ,,Je
hebt het tot nu toe alleen op tekening
gezien. Het is dan altijd weer mooi als
het dan ook daadwerkelijk tot uitvoer
komt”, vertelt Chris Hoogerwaard. Het
is in aanloop naar de opening altijd veel
werk om de aankomst van de verschillende exploitanten in goede banen te
leiden. De kermismeesters proberen de
wagens zo snel mogelijk het terrein op
te krijgen zodat het overige verkeer er
zo min mogelijk last van heeft. Ruud
de Dreu: ,,Ook de exploitanten zelf
moeten ruimte maken voor elkaar als
er weer iemand nieuw komt. Gelukkig

Kermismeesters Chris Hoogerwaard
en Ruud de Dreu staan voor de
attractie Super Mouse.

Around the World en Booster in
opbouw.
Foto’s Rinie Boon

kennen de meeste elkaar.” Om ruimte
te maken voor alle zaken moeten er
soms wat ingrepen worden gedaan,
zoals het verwijderen van lichtmasten.

Activiteiten
Op de Zomerkermis staan dit
jaar zo’n veertig attracties. Daarnaast is er weer een aantrekkelijk
randprogramma
samengesteld.
HIeronder een kleine greep uit het
aanbod.
Op de openingsdag, zaterdag 20
juni, is bijvoorbeeld blaaskapel
‘De Bloopers’ te horen. Daarnaast
zal clown ‘Desalles’ optreden. Op
maandag 22 juni brengt Danny
de Jong uit Goede Tijden Slechte
Tijden een bezoek tussen 20.00 en
21.00 uur. Een dag later is er tussen 20.00 en 22.00 uur een optreden van de bekende ‘Latin Culture
Brass Band’. Op vrijdag 26 juni
is er van 19.30 tot 22.00 uur de
Dordtse Avond met Jan van Est,
Gerrit van Kooten en Raymond
Pluymert. Op de laatste dag van
de kermis, zondag 28 juni geeft
Maitre Pierre vanaf 14.00 uur een
kindershow

Meer informatie
over het programma via
www.kermisdordrecht.nl.

Ondanks de goede voorbereidingen lopen de kermismeesters nog wel eens tegen onverwachte dingen aan. Zo bleek
een van de kermisexploitanten bij het

opzetten van zijn attractie toch iets te
dicht bij een boom te staan.
,,Maar uiteindelijk wordt alles opgelost”, vertelt Chris.

