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De kermis telt dit jaar een kleine veer-
tig attracties. Dordrecht werkt met een 
zogenaamde gesloten pachting. Dat 
houdt in dat de hoogste bieding van 
een kermisexploitant in een bepaalde 
categorie, bijvoorbeeld het grootver-
maak, de plaats op de Dordtse Zomer-
kermis krijgt. De kermismeesters kun-
nen voor ‘hun’ evenement heel wat te 
wensen over hebben, ze blijven afhan-
kelijk van alle inzendingen. Gelukkig is 
Dordrecht erg populair onder de exploi-
tanten. De Dordtse kermis won diverse 
prijzen. Ook het vermaakprogramma 
spreekt de exploitanten erg aan. Het 
aantal aanmeldingen voor een plaats 
werd dit jaar, zoals wel vaker, vijfmaal 

overboden. Zelfs van het WK heeft de 
kermis geen ‘last’. “De Dreu: “Dat heb-
ben we nog nooit gehad. Dordrecht is 
een echte gezinsstad, daarom hebben 
we een echte gezinskermis met vaste 
ritprijzen. Dat maakt een bezoek voor 
iedereen aantrekkelijk. Het is tevens een 
kermis die de gehele regio beslaat. Er is 
altijd veel animo voor. Gemiddeld trekt 
de kermis 100.000 bezoekers.”

Onvoorspelbaar 
Vernieuwing is een woord dat de 
kermismeesters graag in de mond 
nemen. “Je hebt altijd een kern van 
de kermis. Een greep hieruit zijn de 
botswagens, de draaimolen, de Break-

dance, de snoepkraam en het touwtje 
trekken. Deze basis vul je aan”, legt De 
Dreu uit. De kermismeesters moeten 
hierbij rekening houden met  diverse 
aspecten. Het aanbod moet divers zijn 
en alle leeftijden aanspreken, de kermis 
moet niet voorspelbaar zijn en de attrac-

ties moeten een goede uitstraling heb-
ben. “De kermis moet natuurlijk een 
bepaalde vernieuwing hebben. Men-
sen moeten niet over de kermis lopen 
en precies dezelfde vermaken als vorig 
jaar zien. En natuurlijk wil je attracties 
die wat nieuwer zijn. We hebben nu 
een nieuwe Breakdance. Een gigantisch 
mooie zaak met een grote gesloten 
achterwand en een schijf die schuin 
staat. Die vernieuwing ziet het publiek 
ook en heeft voor ons een absolute pre 
al wordt er gewerkt met een gesloten 
pachting”, aldus De Dreu. 

primeur! 
De Dordtse Zomerkermis heeft dit jaar 
weer vele attracties die niet alleen leuk 
zijn om te beleven, maar ook om te zien. 
Het Boobytrap Hotel bijvoorbeeld, of de 
familieachtbaan in Western stijl de Gold-
mine Express. Terug van weggeweest 
zijn het reuzenrad, de simulator, Beach 
Jumper (het populaire elastiek) en Pirate 
River. “Deze laatste is een goed voor-
beeld van de belevingswaarde van het 
publiek. Je hebt ook een andere wild-
waterbaan maar daar ligt de waterbak 
veel hoger waardoor het publiek weinig 
meekrijgt van de uiteindelijke plons.” 
De kermis heeft dit jaar ook een heuse 
primeur. De opening vindt zaterdag bij 
deze attractie plaats. “Nieuwe attracties 
komen maar mondjesmaat op de markt. 
Dat is namelijk een hele investering voor 
een exploitant. Daarom is het heel bij-
zonder dat Rue de Paris zijn primeur op 
de Dordtse Zomerkemis beleeft”, aldus 
De Dreu. Rue de Paris is een glazen 

doolhof met spannende elementen.     

Andere opzet 
De kermis is als een legpuzzel. Alle 
stukjes moeten passen. Bij de opstel-

ling van de kermis zijn de kermismees-

ters ook afhankelijk van het formaat 
van de attracties. Soms zouden zij wel 
een attractie aan de andere kant van de 
kermis willen maar past dat simpelweg 
niet. Soms werkt het publiek niet mee. 
“Op de locatie waar de laatste jaren 
een attractie uit het grootvermaak staat, 
dit jaar de Pirate River op de Hellin-
gen, hebben we ook wel eens een leuk 
hoekje gemaakt met een poliep, wat 
een prachtige zaak was, en leuke kleine 
zaakjes. Maar wat er gebeurde was dat 
het publiek niet afsloeg en angstvallig 
doorliep. Daarom staat er op deze plek 
altijd een grote attractie.” Nieuw bij de 
opstelling van de kermis van dit jaar is 
een attractie uit het grootvermaak dat 
bij de behendigheidspellen aan het be-
gin (of einde) van de kermis wordt ge-
plaatst. “We hoorden wat geluiden dat 
dit een wat rustige hoek werd, dat het 
publiek ook wat te zien zou willen heb-
ben. Op deze geluiden hebben we in-
gespeeld door er andere attracties neer 
te zetten. De Magic Star bijvoorbeeld. 
Zo’n zwevende bank, razend populair 
onder jongeren”, aldus De Dreu.

Vaste ritpijzen
Ongeregeldheden vinden zelden plaats 
op de Dordtse Zomerkermis. “Dat is bij-
na nihil en daar zijn we erg trots op. We 
hebben heel veel steun aan de afdeling 
Toezicht en de politie. Petje af daarvoor. 
Mede dankzij hen kunnen we ons pre-
dicaat van familiekermis hoog houden”, 
meent kermismeester Chris Hooger-
waard. “Maar ook omdat de kermis ge-
meentelijk georganiseerd is (de kermis-
meesters werken op de gemeentelijke 
afdeling Stadsmarkten, red.) kunnen 
we een bepaald product neerzetten. De 
vaste ritprijzen zijn hier onderdeel van. 
Daarom kunnen we de kermis ook voor 
iedereen betaalbaar houden!” 

Het opbouwen van de autoscooters in 2008 en het Europa Rad in 2007. (Archieffoto’s: Eduard Leurs)      

Houd hem in de gaten: 
de kermisflyer! 
DORDRECHT - Wie kent hem inmiddels niet? De handige flyer van de Dordtse 
Zomerkermis. Naast het complete programma bevat de folder vele kortingsbon-
nen. Een gezellige middag of avond op de kermis met het hele gezin hoeft hele-
maal niet duur te zijn.

In 2004 kwam de allereerste kermisflyer in Dordrecht 
uit. Kermismeester Ruud de Dreu hoorde over een 
dergelijke flyer bij een kermis in Sittard-Geleen. “Via 
via kreeg ik zo’n flyer toegestuurd. Het was wellicht 
een minder luxe en uitgebreide folder zoals wij die 
nu kennen, maar ik hoorde dat het werd gevreten. 
Toen hebben we besloten om ook zo’n flyer uit te 
brengen”, vertelt hij. Ook in Dordrecht wordt er al 
vele jaren dankbaar gebruik gemaakt van de vele 
kortingsbonnen en het handige programmaover-
zicht. De flyer wordt vandaag traditioneel meebe-
zorgd met de Dordt Centraal en is daarnaast te krij-
gen bij alle Mac Donalds vestigingen in Dordrecht, 
zwembad Aquapulca en Intree Dordrecht aan de 
Spuiboulevard.

   

Kermismeesters: 
'dordtse Zomerkermis 
beleeft een primeur!'

dORdReCHt - de dordtse Zomerkermis heeft dit jaar weer een échte eyecatcher. 
Het reuzenrad europa Rad, met een hoogte van ruim 40 meter, zal vanaf de A16 en de 
Zwijndrechtse brug te zien zijn. 'een reuzenrad hoort bij de kermis. Het is nostalgie in 
een modern jasje`, menen kermismeesters Ruud de dreu en Chris Hoogerwaard. Zij 
hebben weer heel wat tijd en energie gestoken in het neerzetten van een gezellige, 
aantrekkelijk maar ook spannende gezinskermis.

Kermismeesters Ruud de Dreu 
en Chris Hoogerwaard. (Foto: 
Thymen Stolk)
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Weet u nog dat beroemde liedje van Ronnie Tober en Cisca 
Peeters? “Vanavond gaan wij de naar de kermis in de stad. 
Van de schiettent gaan we naar het reuzenrad.” Een simpel 
liedje, waarbij je meteen zin krijgt om lekker met de kinderen 
naar de kermis te gaan. Suikerspin in de hand en dan na-
tuurlijk naar het reuzenrad of naar het Spookhuis. Poffertjes 
eten en naar de botsauto’s of naar één van die bloedstollende 
attracties, waarbij je kennelijk ofwel alleen van angst kunt gil-
len, ofwel juist cool met de handen omhoog kunt laten zien 
dat je er niet van onder de indruk bent. 

De schiettent, touwtje trekken of de draaimolen maken deel 
uit van de klassieke opzet van de kermis. De laatste jaren is 
er veel modern vermaak bij gekomen, dat ik niet eens meer 
bij naam kan noemen. Maar die grote spannende attracties 
scoren zeker hoog bij jongeren. Het is er altijd druk. 
Die drukte brengt veel gezelligheid met zich mee en ook 
overlast voor de omgeving. Ook in het Stadskantoor moeten 
de ramen van 19 tot 27 juni dicht blijven. Omdat er anders 
geen gesprek meer kan worden gevoerd. Gelukkig dragen 
veel inwoners en medewerkers de kermis een warm hart toe 
en nemen de mensen de omleiding, de drukte en het lawaai 
maar voor lief. 

De kermis is voor ondernemers een heel bijzondere branche. 
Een bedrijfstak die zich al honderden jaren weet te handha-
ven. Vaak worden kermisattracties door generaties van de-
zelfde familie gerund. Het zijn echte familiebedrijven. Met 
hun kostbare nering reizen zij van stad tot stad. Dat is hard 
werk want er moet in korte opgebouwd worden en na een 
paar dagen moet alles weer worden afgebroken. Dat altijd in 
de hoop dat de dagen die er tussen liggen ook echt lonen. 

Ik wens de organisatie en de on-
dernemers heel veel succes en 
mooi weer, want dan komen 
er ook veel bezoekers. Ik 
wens alle inwoners van 
Dordrecht, en in het bij-
zonder alle kinderen, 
heel veel plezier toe 
“van schiettent tot reu-
zenrad.”

Drs. A.A.M. Brok
burgemeester
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Vanavond is het kermis in de stad

 (Foto: Piet Mes). 


