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Happy New Year. De champagnekurken zijn ontkurkt en de laatste oliebollen van oudjaar zijn in de buiken verdwenen. Een
nieuw jaar met hopelijk veel geluk, liefde, hoop en kermisplezier. Ook dit jaar zullen er wederom hullygully.nl nieuwsbrieven
verschijnen gemaakt met plezier en hopelijk door u gelezen met plezier. Want dat het een plezierig jaar wordt hoop ik van
harte. In deze nieuwsbrief vind u wederom nieuws en wetenswaardigheden over de kermis. Inmiddels zitten we midden in het
verpachtingsseizoen en probeert iedereen mooie plaatsen te verwerven. Hopelijk zijn de opbrengsten meer als de kosten want
een kermisattractie kost wat. Standplaatsen, energie, keuringen, verzekeringen en personeel zijn maar enkele kostenposten.
Heb je een draaiattractie heb je onderhoudskosten aan de techniek er van maar heb je een spelzaak dan ben je weer het nodige
kwijt aan prijzen. En verkoopzaken hebben natuurlijk weer te maken met bijvoorbeeld regels rondom hygiëne. Wat in ieder
geval niets kost is deze nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst met deze nieuwe nieuwsbrief.

Achtbanen op de kermis – Hans Meesters
Turnhout Wintermarkt
Vroeger, ja vroeger was een achtbaan of roller coaster ondenkbaar op de kermis. Uit
mijn jeugdjaren kan ik me nog wel herinneren dat ik zo’n gevaarte voor het eerst zag
op de Tilburgse kermis in de jaren 50-60. Een bouwwerk dat voornamelijk bestond uit
houten schotten met daarop enorm rammelende karretjes waarvan je dacht dat die er
zo af konden kieperen. Later is dit soort attracties meer en meer in pretparken
opgesteld, maar ook de kermis kreeg door dat dit wel eens tot een succes zou
kunnen leiden. Steeds meer kwamen er van dit soort giganten op de grote kermissen
en het aantal exploitanten die zo’n baan aanschaften nam hand over hand toe.
De eerste achtbaan, bestaand uit een enorme brok ijzerwerk, kwam in Etten-Leur op
de kermis in de jaren 80. Vrij laat, maar er was voorheen geen plaats om dit soort
vermaak te kunnen plaatsen. Met de bijgekomen parkeerplaats aan het
Oderkerkpark werd het uiteindelijk haalbaar om een publiekstrekker als zo’n ijzeren
topattractie te kunnen plaatsen. Alhoewel, eerst was de waterbaan van de firma
Buwalda die ons centrum liet kennis maken met dit, ongeveer op een achtbaan
lijkende vermaakzaak. Het was me wat, zowat heel het dorp liep uit om dit, toch wel
geweldige apparaat te zien verschijnen en met grote kranen opgebouwd te zien
worden. Deze baan werd met naar beneden stromend water gelijk een waterval en
met tonnetjes gelijkend op bootjes (Piranha Efteling) glijdend door een rivier een
waar succes. Gelukkig was het in die dagen prachtig weer, dus een verkoeling was
vaak welkom, afijn intussen is ook de River Rafting als opvolger zeer bekend
geworden op het kermisterrein.
Zoals vermeld was het vooral de firma Buwalda die dit soort zaken exploiteerde en
nog voor uitbreiding zorgde van hun achtbanen “reservoir”. De grote achtbanen met
loopings e.d. kwamen vooral in trek in de pretparken zoals Walibi en ook in de
Efteling werd de Python een grote trekpleister .
En op de kermissen verscheen de Wild Mouse die dan wel geen loopings maakte,
maar wel karretjes had die ronddraaiden op een circuit van staal met diverse
bochten. Dit soort vermaak werd dus een grote trekker en niet voor niets kwamen er
steeds meer en tegenwoordig kennen we verschillende “Wilde Muizen”, zoals de
Crash Test, Super Mouse, enz. Verandering van spijs doet eten dus kwamen er ook
alternatieven “op de markt” zoals de “Cool and Fresh”, waarbij je naar beneden
“stortte”en dan een kleine rondding maakte. Het werd geen succes, mede door de
verschillende storingen en de mindere klandizie, hij verdween daarom nogal snel uit
het zicht. Een succes werd wel de Euro Coaster, waarbij je in hangende gondels een
van hoog tot laag rondje maakte. Op verschillende grote kermissen in NL stond deze
attractie opgesteld, totdat hij voor een tijdje naar het buitenland vertrok, vooral
Duitsland en ook het Verre Oosten (naar ik meen). Etten-Leur heeft deze pracht baan
nog niet mogen beleven, maar wel is al jaren de Super Mouse een welkome gast op
het kermisterrein.
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Kleine familie achtbanen, zoals de Grand Canyon zijn al jaren voor EL gezinnen met
kinderen de rollende attractie. Een Roller Coaster zoals de London City Coaster
hebben we bij ons op de kermis helaas nog niet mogen begroeten, alhoewel er wel
plaats voor is, maar wie weet komt het er nog eens van.
Duitsland is eigenlijk het land waar dit soort vermaak hoogtij viert met de Testrecke
en de Alpina Bahn als voorbeelden. In het pretpark van Disneyland Parijs kennen we
daar de Space Mountain en Big Thunder Mountain en de Rock’n’Roll Coaster
starring Aeoro Smith. De Spinning Coaster XXL is tegenwoordig “de achtbaan” in NL,
een uitgebouwde Wilde Muis met dus extra banen. Een waardevolle aanvulling met
de bestaande banen, het kermispubliek wenst tenslotte meer en meer, hoe groter,
hoe sneller.
Het is een genot om mensen van dit soort foor vermaak gebruik te zien maken, vaak
met de handjes in de lucht alsof ze willen zeggen ”kijk mij eens wat ik durf”.
Achtbanen op de kermis zullen altijd blijven trekken, zeker als er dingen aan
toegevoegd worden die de liefhebber tot een verdere uitdaging “dwingen”.
Kortom deze kolossen van ijzer en staal kunnen de concurrentie met de pretparken
vrij goed aan en ook hier geldt ”uw vermaak is onze taak”, instappen en meemaken.
Hans Meesters

Turnhout Wintermarkt
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Het nieuwe jaar 2016 is nog geen 24 uur oud of uw reporter was al op weg naar de eerste reportage
van het kersverse jaar. Een hopenlijk mooi nieuw kermisjaar voor iedereen in goede gezondheid en
geluk. Het Belgische Turnhout vierde van 16 december tot 3 januari haar Wintermarkt. Op de Grote
Markt stond een grote overdekte markt en ijspiste. Hiernaast stond een Babysport, Nougatkraam,
Lucky Duck en een Kinderschietkraam opgesteld. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat
Turnhout een winterkermis heeft op de grote markt. Gedurende het evenement traden allerlei
artiesten op varierend van de Boeren van Turnhout tot Desperate Company en Betty en de Benny's.
Activiteiten als een kindermiddag met de kerstman, schlagerfestival, vuurspuwers en de
uitverkoopdag "dag van de lege portemonnee" maakten het programma compleet.

Tilburg Kerstmarkt

Voor het derde achtereenvolgend jaar stond er in Tilburg op het Laar het Groot Tilburgs Kerstcircus
van de familie Mullens. Op het terrein, wat vele exploitanten kennen als woonwagenterrein tijdens
de Tilburgse kermis, stond deze kermis opgesteld van 19 december tot 3 januari. Een aanterkkelijk
circus met optredens van clowns, paarden en zelfs geiten. Naast het circus stond er van 18
december tot 23 december een kerstmarkt. In een grote tent werden allerlei kerstartikelen verkocht
maar ook cadeauartikelen en streekprodukten. Als extra activiteit stond er naast een
churrosverkoop er een fraaie babysport opgesteld zodat zowel de kleine bezoekers van het circus als
de kerstmarkt een mooie feestelijke belevenis mee konden maken in de donkere dagen voor kerst.

Happy New Year

Het is 1 januari 0.00 als de kreet ‘Happy New Year’ overal door de huiskamers, horecagelegenheden
en andere ruimtes waar feest gevierd wordt klinkt. Vaak met op de achtergrond de nieuwjaar
evergreens van Abba of U2. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe ronden en nieuwe prijzen.
Natuurlijk wens ik iedereen een goed , gelukkig en gezond 2016 toe. Tjah een nieuw jaar betekent
dat we allemaal weer van alles gaan tegenkomen en hopelijk zijn dat alleen maar positieve zaken. Er
is al ellende genoeg in de wereld als je terugkijkt op afgelopen jaren dus laten we er een supermooi
jaar van maken. Ik ga er voor !
Een nieuw jaar geeft mij altijd weer een positief gevoel en natuurlijk komt dit omdat er een nieuw
kermisseizoen aankomt. Dat geeft een mens weer volop energie. In mijn agenda staan op enkele
dagen al plaatsen vermeld van kermissen die ik op die dag wil gaan bezoeken. Sommige plaatsen
staan eigenlijk ieder jaar zowat in die agenda van me en anderen zijn nieuw. Afwisseling van spijs
doet immers eten. Doorgaans maak ik er een dagje uit van in combinatie met een stadswandeling of
een museumbezoek in betreffende plaats. Als je toch in Deventer bent waarom zou je dan niet ook
eens het Speelgoedmuseum meteen van binnen gaan bekijken ? En die stadswandeling die ik nog wil
lopen in Hilversum kan ik beter doen als het ook kermis in Hilversum natuurlijk. Dan sla je twee
vliegen in een klap. Kortom plannen genoeg om ook dit jaar niet stil te zitten, dat kan ik volgens mij
niet eens dat stilzitten. In ieder geval hoop ik dat mijn agenda dit jaar wel het einde haalt. Het zou
niet de eerste keer zijn dat die in oktober al helemaal uit elkaar valt.
Kermisseizoen 2016 is voor mij al begonnen op de eerste dag van het jaar. Op 1 januari al afgereisd
naar Turnhout voor een bezoek aan de Winterfair op de Grote Markt. Bij dit evenement stond ook
een kleine kermis bestaande uit een babysport kindermolen, een verkoopzaak en twee spellen. Een
kleine kermis dus maar die vind ik net zo leuk. Soms kom je nog wel eens aparte zaken tegen op
kleinere kermissen. En anderzijds wie het kleine niet eert is het grote niet weert. In Turnhout dus de
eerste draaiattractie tegengekomen van dit jaar. Een babysport, in België zeggen ze paardenmolen.
Het exemplaar dat in Turnhout stond had de naam Poppeye en de ervaring leert dat ik deze een paar
keer per jaar tegenkom. De spinazievreter Poppeye kennen we natuurlijk allemaal als de grote held
die Brutus het leven zuur maakt en Poppeye’s vriendin Olive wordt altijd gered uit de handen van de
bruut Brutus. Voor kinderen een echte held dus logisch dat er zelfs meerdere kinderattracties zijn die
deze naam dragen. Ik begrijp alleen nog niet waarom er nog geen zuurstokken zijn met
spinaziesmaak voor de Poppeye liefhebbers ?

Happy New Year

Een nieuw jaar betekent ook dat er uit wordt gekeken naar de attractielijsten. Komende weken
verschijnen er weer overal attractielijsten en altijd zitten er verrassingen bij en ontdek je weer
nieuwe attracties of veranderingen. Er zijn attracties die een metamorfose hebben gehad. Want de
Inversion XXL heet nu propeller en de Vortex Kinderhullygully die enkele jaren geleden in ons land
reisde wordt een ‘Happy Clown’. Daar wordt deze blije clown blij van. En daarnaast gaan we niet
meer naar New York New York maar naar Heroes city. Of de terugkeer van een vliegtuigmolen of je
komt in een lijst als Tilburg ‘Air One Maxx’ tegen en in het Belgische Aalst de Hellraizer. De wat ? Nu
ja dat zullen we komende maanden wel zien wat dat weer is. Enerzijds leuk om te weten wat er staat
op een kermis waar je naar toe gaat maar anderzijds is het juist ook spannend om naar een kermis te
gaan waarvan je totaal geen idee hebt wat er staat. Waar ik ook op hoop is dat ik dit jaar tijdens mijn
kermisavonturen nog de nodige attracties tegenkom die ik nog niet eerder tegenkwam. Zo hoop ik
zelf nog eens de nodige zweefmolens tegen te komen maar goed als je niets te wensen meer hebt is
het ook niet meer leuk. Een zweefmolen per jaar is ook prima want dan kan ik nog heel lang vooruit.
Ach wensen en dromen heb ik genoeg. Hopelijk wordt 2016 weer een mooi jaar waarvan ik op 31
december om 23.59 kan zeggen : proost op afgelopen jaar om daarna snel te zeggen “Happy new
Year’.

g

Waalwijk – D’n Els
Kerstmarkt
Eind december is het altijd een drukte van belang. De mensheid shopt wat af op zoek naar de laatste
inkopen voor kerst. Een paar dagen herhaalt zich dat maar dan voor het oudjaar. Menig
winkelcentrum trekt het nodige publiek hoewel er duidelijk steeds meer geshopt wordt via
webwinkels. Winkelcentrums organiseren de nodige activiteiten om publiek te trekken zo ook in D'n
Els in Waalwijk. Zo stond er rond de jaarwisseling een kleine maar gezellige draaimolen voor de
kinderen midden in het winkelcentrum. Veel kinderen genoten optimaal van een ritje op een
brommer of een paard terwijl een of meerdere (groot)ouders genoten van de kindervreugde.

Schiedam Winterland

Maar liefst twee maanden vond op het Stadserf en Land van Belofte in Schiedam het evenement
Winterland Schiedam plaats. De start was op 11 november terwijl in het nieuwe jaar er tot en met 17
januari genoten kon worden van het evenement. Stichting Winterland Schiedam organiseerde het
evenement in partnerschap met gemeente Schiedam, Duursma Groep en Pop up Tv. Een ijsbaan van
750 vierkante meter zorgde voor veel schaatsplezier voor de inwoner van Schiedam en de
omliggende plaatsen in de Rijnmond. Naast de schaatsbaan met een gezellige horecaonderneming
stonden een Lucky Cranes, een kersttrein en een gebakkraam opgesteld. De organisatie had
gezorgd voor een uitgebreid randprogramma. Zowel Sinterklaas als de Kerstman kwamen een kijkje
nemen . Minder bekend zijn sneeuwprinses Wenzela, de Wannebiez en Prinses Elsa maar ook zij
gaven acte de préséance. Een zeer speciale gast was aalmoezenier Bernhard van Welzenes die de
ijsbaan inzegende en een Heilige mis hield.

Once upon a christmas

Ooit was het leven mooi. Het leven dat Almas en Afina leefden in Falluja in Irak. Echter hun leven
veranderde toen ze op de vlucht gingen. Na een lange reis door Turkije en de oversteek in een
gammel bootje bij Griekenland waren ze in Europa aangekomen. Vanuit Griekenland hebben ze
weken gelopen voordat ze opgevangen werden in België. Ze werden goed opgevangen in een
asielzoekerscentra in de buurt van Hasselt. Almas en Alfina voelden zich veilig maar hadden
moeite met de nieuwe cultuur. Alfina was hoogzwanger maar kon zich nog prima behelpen. Op
een avond besloten ze vlak voor middernacht om nog even een ommetje te maken. De
temperatuur voelde niet koud aan en ze genoten van de avond. En toen gebeurde het. Afina
voelde dat het kindje er aan kwam. Angstig keken Alfina en Almas om zich heen. Een mobieltje
hadden ze niet dus ze konden ook geen hulp vragen. Toen zagen ze een soort kiosk waarin vers
stro lag. Alfina was blij dat ze op dat stro wat kon rusten. Even schrok ze op van beweging in de
kiosk maar dat bleken tot zowel verbazing van Almas en Afina een paar pony's te zijn. Ze schonk
er geen aandacht aan want ze kreeg steeds meer pijn en dat eiste al haar aandacht.
Eerste kerstdag. Kermisexploitant Tuur van Marken, was in zijn camionette op weg naar de
kerstmarkt. Hij zat te denken over het afgelopen moeizame jaar. Hij had veel last gehad van
groepen die het maar niets vinden dat hij met pony's op de kermis staat. Hij verzorgt de beesten
als de beste en zal ze nooit weg doen. Sommige collega's die ook met pony's reizen hebben al
moeten stoppen vanwege de protestacties. Waar hun pony's gebleven zijn weet Tuur niet maar
hij vreest het slachthuis. Waarom ze hem moeten hebben , hij weet het niet. Dat ze maar bij een
slager voor de voordeur gaan protesteren in plaats van bij hem moppert Tuur. Even schrikt Tuur.
Hij ziet blauwe knipperende lichtjes en denkt dat de politie een controle houdt. Het blijken van die
verhipte blauwe kerstlichtjes te zijn die de mensen overal buiten hebben hangen. Tuur parkeert
zijn vrachtauto en loopt het terrein op. Het belooft een prettige eerste kerstdag te worden. Het is
goed weer voor de mensen om nog even naar het kerstevenement te gaan alvorens men
gezamenlijk gaat genieten van het kerstmaal. Bij zijn paardenpiste schrikt Tuur zich lam. Het zeil
staat open. Oh jee, inbrekers, oh hemel mijn pony's zijn gestolen denkt Tuur. Hij rent naar zijn
attractie maar ziet dat al zijn dieren er nog staan. En dan ziet Tuur tot zijn verbazing een
opmerkelijk tafereel. Een oosterse man die staat en een oosterse vrouw. Maar nog vreemder er
ligt een baby in de voederbak van zijn pony's. Het kind ligt zo vredig te slapen dat Tuur er stil van
wordt en zijn angst voor diefstal is door zijn verbazing helemaal verdwenen.
Dan hoort hij mensen iets roepen buiten. Het lijkt op 'Almas en 'Alfina' of zoiets. Tuur loopt
verbaasd naar buiten. Vanuit de oostkant van het terrein komen drie mensen naar hem toe. O
denkt Tuur, dat zijn die wijzen uit het gemeentehuis hier. Hij roept ze om te komen en even later
staan de drie mannen in de attractie verbaasd te kijken naar wat hij zelf eerder in zijn attractie
aantrof : een mooi kind. Een echte kerstkind.
De drie wijzen hadden snel hulp gerealiseerd en al binnen enkele dagen hadden Almas en Alfina
een eigen klein apartementje samen met hun baby. Het jongetje hebben ze Tuur genoemd naar
de man die hun zo goed opgevangen heeft na de bevalling.
U heeft het al geraden wat een van mijn bronnen was voor deze kermiskronkel namelijk het
kerstverhaal. Een verhaal dat anno 2015 nog steeds actueel is want overal ter wereld worden
nog kinderen geboren van mensen die op de vlucht zijn. En dat op de vlucht zijn is iets wat je
niemand toewenst. Ik wens u prettige kerstdagen en een gezond, gelukkig en vrolijk 2016 toe.

Goud van oud – Draaimolen Hoefnagels

De Nieuwsbrief van www.hullygully.nl gaat over de kermis van heden, is niet commercieel en wil de
kermis op een positieve manier uitdragen.
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