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·,Kermisbaalt· van regen
'Ik kijk niet eens meer naar het-weerbericht'
DORDRECHT,.Weer of
geen weer, de attracties
van de Dordtse kermis op
de Spuiboulevard blijven '
gewoon draaien. 'Ik kijk
niet eens meer naar het
weerbericht, ik kan er
toch niets meer aan ver-
anderen,' aldus kermis-
meester Ruud de Dreu.
Maar veel bezoekers blll-
ven weg als het regent.

- ANOUK VAN DER GRAAF

"We blijven goedgestemd, ondanks
de slechte voorspellingen. Al merk
je dat er 30 tot 40 procent minder
bezoekers komen met zulk slecht
weer;' vertelt Ràymond Bakker. Hij
is de eigenaar van de bèkendste at-
tractie ,op de -Dordtsiêli'èrmis:_ de
Booster. l!et gevaarte zwaait-met, ~
twee 'armen' acht durfallen veertig
meter de lucht in. ' -
_ Naast deze .gigant staat de attrac-
tie van de Belgische Dànny van .
Herck, De 'Drop Zone' tracht met fel
knipperende ledverlichting en
harde muziek bezoekers uit te nodi-
gen om in te stappen. ,;Het apparaat
kan goed tegen de regen. Maar we
zetten soms wel de 'verlichting uit werden net voor de opening van' de meester ishet beter om ielf inschat-
als het regent, voor de zekerheid;' . kermis gebeld door de' Ceneeskun-; tingen te rnaken. "Een paar jaar ge-
zegt Van Herck. Hij inerkt de terug- dige 'Hulpverleningsorganisatie in leden vlogen.;.<iet1"buiz.én .uit-'de

, loop van bezoekers door de.regen: de Regio (GHOR). Zij waarschuw- 'Böoster:\tö'èóc'èi:ëerre"ûormé wind
"Ook al kunnen de attracties-alle- den ons voor grote onweersbuien. opkWaffi:'·Pan~weêtje,dáthèt'tijd is
maal door -blijven draaien, niemand Maar het is de hele avond droog ,ge-' om die attiá"-çties:stil tè-:reggeiî~;Yol-
staptin als de regen met bakken uit bleven. Het weer is wat mij betreft gens bebi:èu~wöTdènäife_~ttracties-
de lucht komt vallen. Het is echt een onvoorspelbaar," Volgens de kermis-' 'streng' ~ékeutd..,;;Vooràl'de liftma-
domper als het weer tegenvalt.Maar - chines w0r~èn<-geconttqle~rd. Jè

, wat doe je eraan?" _ kunt niet riskerén .dat-hier ietsfout
gaat" .,,,' ,- -,;"~;:.\~,~,>~~-->', ': . -.
- D~ keiinisis:~4eÛjk'~ee~. bezig ,
met een-opmars-zegt De Dreur..De
recessie heeft' voor -een flinke deuk
gezorgd, maai daar merken' we
steeds, minder van, Daarbij is de
datum van deze kermis erg voorde-
lig. Meestal krijgen mensen rond de
21e het salaris gestort, precies rond

De bezoekers die dit weekend wél naar de.kerrrûs kwamen moesten regelmatig een goed heenkomen
zoeken onder de paraplu. FOTO AD . " '
,. , ". '"

'de tijd waarop deze kermis er staat:'
. Naast hetweer en eventuele re-
cessies heeft het succes van de ker-
mis te rnaken met, andere evene-
menten. "Vorig jaar werd het WK
rond- deze tijd uitgezonden, daar
hebben we toen veel van gemerkt, al
kwamen de meeste kijkers daarna--
bij ons vieren dat we door waren
naar de volgende ronde:'
Michelle Esselman verkoopt ijs op

de kermis. Ze geeft toe dat ze zich
een beetje verveelt. "Het ziet er niet
goed uit, maar toch kopen mensen
ook ijs als het slecht is. Je moet ge-
woon geduld hebben:'
Toten met zondag 26 juni-kan er

nog volop worden.gezwaaid en ge-
zwierd op de Spuiboulevard.

Danny van Herck

, -8NWÈERSBUIEN '" -
Kermismeester Ruudde Dreü.staat

",al veertîenjaar op hetmobiele pret-
',park, Hij heeft maling" aan de
.weersvoorspellingen.g.Ikgkijk niet
.eens meer naar het weerbericht, ik
kan er toch niets meer aan.verande-
~en. Daarbij klopt het yaak niet. We

Wiemandstapt
in als 'de regen
met bakken uit
de lucht-oalt'


