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Kermis Dordrecht

Zondag t/m donderdag van 13.00 uur tot 23.00 uur 
Vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot 24.00 uur
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van:

oplage 100.000
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Openingstijden:
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bonnen!
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DORDRECHT - Gedurende een ruime 
week per jaar verandert de Spuibou-
levard, normaal gesproken toch een 
vrij saaie toegangsweg, in een brui-
sende boel. Al 22 jaar strijkt hier de 
Dordtse Zomerkermis neer. Dit jaar is 
dat van 20 tot en met 28 juni.

Ruud de Dreu van Stadsmarkten is al 
elf jaar als kermismeester betrokken 
bij het spektakel dat jaarlijks rond de 
100.000 bezoekers trekt. Als kermis-
meester bezoekt hij kermissen door 
heel het land om inspiratie op te doen. 
Al vanaf januari wordt er telkens weer 
hard gewerkt aan de Dordtse Zomer-
kermis. “Met ongeveer veertig attrac-
ties zijn we een middelgrote kermis”, 
zegt hij. “Ieder jaar krijgen we rond de 
180 inschrijvingen van exploitanten. 
Daaruit stellen we een zo’n aantrek-
kelijk en gevarieerd mogelijk kermis-
aanbod samen. Natuurlijk zorgen we 
dat de basis aanwezig is. Botsauto’s, 
een schiettent en snacks bijvoorbeeld 
verwacht iedere bezoeker. Daarnaast 
proberen we ook altijd wat specta-
culaire en opvallende attracties te re-
gelen. Daar zijn we in 2009 zeker in 
geslaagd.”

Hoogvliegen
Het meest opvallende spektakel zit 
hem dit jaar ongetwijfeld in de kop van 
de kermis aan de kant van het Stads-
kantoor. De Around the World is een 
zweefmolen met een mast van liefst 
zestig meter hoog. Wie durft, begint 
op zeven en een halve meter hoogte, 
om uiteindelijk zestig meter boven de 
grond te eindigen. Op de andere kop 
van de kermis, hoek Spuiweg, kunnen 
kinderbezoekers een Reis door Tover-
land maken met rijdende autootjes, 
en op de Hellingen hebben we een 
spectaculaire achtbaan met draaiende 
gondels. Ook niet te missen is de New 
York New York, een 26 meter lange 
‘emotiebaan’ over twee etages. “Weet 
je wat het mooie is?, voegt De Dreu 

toe. “De meeste attracties zien er spik 
en span uit, omdat veel exploitanten 
de afgelopen periode weer hebben 
gebruikt voor het onderhoud.”

Achter de schermen
Voor de organisatie is de Dordtse Zo-
merkermis telkens weer een gigan-
tische operatie. Naast Ruud de Dreu 
bestaat die organisatie uit collega-ker-
mismeester Chris Hoogerwaard en de 
reclamecommissie met Johan Bouter 
en Karel Swinkels. De Dreu: “Voor de 
Around the World moet bijvoorbeeld 
een lichtmast tijdelijk verwijderd wor-
den en zo zijn er meer aanpassingen 
aan het straatmeubilair nodig. Maar 
ook zaken als de energievoorziening, 
de beveiliging, het verblijf van de 
exploitanten en het regelen van de 
omleidingsroutes vallen onder onze 
verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn 

we tijdens de kermis voortdurend 
bezig met geluidsmeting en -beheer-
sing in het omliggende gebied.” Het 
is allemaal werk achter de schermen 

dat met liefde voor de kermis wordt 
gedaan, zodat de bezoekers onbe-
kommerd kunnen genieten. Op de 
eerste kermisavond (zaterdag 20 juni) 

kunnen zij overigens ook weer genie-
ten van vuurwerk bij de Spuibrug, dat 
weer terug is in de programmering. 

ZOMeR KeRMis

dordtse Zomerkermis biedt voor ieder wat wils

Kermismeesters Ruud de Dreu en Chris Hoogerwaard hebben weer hard gewerkt aan een spetterende Zomerkermis. (Foto: Thymen Stolk)

Markt- en kermismeesters
Beide kermismeesters organiseren ook de Bevrijdingskermis in Stadspolders en de Koninginnekermis in Dubbeldam. Daar-
naast zijn De Dreu en Hoogerwaard actief als marktmeester van de wekelijkse centrummarkten en de dinsdagmarkt in 
Dubbeldam en diverse andere weekmarkten in de regio. Ook zijn ze betrokken bij de organisatie van de circussen die 
Dordrecht aandoen.

Voor iedereen
De Dordtse Zomerkermis is er voor de hele familie. Hoewel de toegangsprijzen in vergelijking met andere kermissen scherp 
zijn, zeker in combinatie met de voordeelbonnetjes uit de flyer, is een bezoekje aan de kermis niet voor iedereen weggelegd. 
Daarom stellen de exploitanten voor het derde jaar op rij een flink aantal tegoedbonnen beschikbaar voor gezinnen die af-
hankelijk zijn van de Voedselbank. Een sympathiek gebaar, dat zeer gewaardeerd wordt. Johan Bouter van de reclamecom-
missie: “Deze actie is drie jaar geleden ontstaan toen wethouder Dion van Steensel een dagje als vrijwilliger meehielp bij de 
Voedselbank. Hij schrok van de omvang van het probleem en in overleg met ons zijn we tot deze actie gekomen. In drie jaar 
tijd hebben we op deze manier iets extra’s kunnen doen voor alle mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank.”

DORDRECHT - In januari van dit jaar lanceerden de beide kermisbrancheorganisaties de officiële mascotte van de Ne-
derlandse kermis. Overal waar KermisBeer, want zo heet hij, te zien is, is plezier te vinden. Uw vermaak is onze taak!, 
is de slogan van deze gezellige beer.

KermisBeer geeft de verschillende kermissen in het land meer herkenbaarheid en uniformiteit. Wie een poster ziet met 
KermisBeer weet dat er in die plaats kermis is of aankomt. De nieuwe mascotte staat niet alleen voor plezier, maar ook voor 
professioneel en veilig vermaak. Daarmee staat hij dus ook voor een keurmerk. KermisBeer komt terug op reclameuitingen 
van de kermissen, in pluchen variant als prijs bij de attracties en last but not least ook in levende lijve. In Dordrecht opent 
hij samen met burgemeester Bandell de Zomerkermis. Het nieuwe uithangbordje van de kermiswereld is om 13.00 uur te 
vinden bij de Steile Wand, een nostalgische maar nog altijd spectaculaire attractie. Hij opent de kermis met een knal.

KermisBeer, de nieuwe mascotte van de kermiswereld. (Foto: VDV Kermispromotie) 

Aangenaam, KermisBeer
Tegenwoordig wordt bij de overheid veel ge-
sproken over sociale cohesie. Er moet meer 
samenhang zijn in de maatschappij. Mensen 
moeten participeren in de samenleving, meedoen. Daar worden 
allerlei waardevolle projecten voor ontwikkeld. In mijn beleving zou de 
kermis zo een project kunnen zijn om de sociale cohesie te bevorderen. Ik ken 
eigenlijk geen beter bindmiddel. 

De kermis is er voor alle lagen van de bevolking, voor alle culturen in Dordrecht 
en voor jong en oud. Want ben je zelf wat te oud om spannende kermisattracties 
te willen beleven, dan is er altijd wel een kind of kleinkind, een buurmeisje of 
achterneefje door wiens ogen je kunt genieten van de kleurrijke pretmachines. 
En zelfs als er geen kinderen zijn, kun je nog smullen van oud-Hollands snoep, 
van poffertjes of van het plezier van anderen.

In Dordrecht wordt er vaak gemopperd. Het is ook allemaal niet zo makkelijk in 
een gemeente met mensen van 116 verschillende nationaliteiten met uiteenlo-
pende politieke en geloofsovertuigingen. Ik heb wel eens gezegd dat wij niet 
allemaal van elkaar hoeven te houden, maar dat het wel goed is om met respect 
met elkaar om te gaan. Daar zou ik aan willen toevoegen dat ook het goed is om 
met elkaar feest, zoals de jaarlijkse 
kermis, te kunnen vieren. 

Daarbij realiseer ik mij dat de ker-
mis ook tijdelijk overlast geeft voor 
omwonenden en verkeer. Denk een 
beetje aan hen. En aan mij, want 
mijn werkkamer grenst aan het ker-
misterrein. Ik wens alle kermisklan-
ten een fijne en spannende kermis 
toe en alle spullenbazen een goed 
jaar. Ik zie u graag bij de opening van 
de kermis op 20 juni.

R.J.G. Bandell, Burgemeester

Kermis: een best 
bindmiddel

(Foto: Piet Mes)
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De kermis in beeld


