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Maart 2017 betekent dat het nieuwe kermisseizoen weer volop begonnen is. Maart
roert zijn staart en dat geldt zeker voor dit jaar. De ene week was het ideaal
kermisweer terwijl een weekend eerder een paraplu alles behalve een overbodige
luxe was. Het hemelwater komt soms met zwembaden tegelijk naar beneden. Voor
kermisexploitanten betekent dit vaak weinig publieke, kou lijden en toezien op al die
regen die uit de lucht komt vallen. Gelukkig zijn er ook attracties waar je droog kunt
staan om kermis te vieren zoals op deze foto. En nu maar hopen dat er veel prijzen
in het bakje vallen waardoor je waardepunten krijgt. En hoe meer waardepunten hoe
groter de prijs. Laten we hopen dat kermisseizoen 2017 er veel prijzen gewonnen
worden op de kermis want dat betekent ook de hoofdprijs voor de exploitant: drukke
kermissen en volop inkomsten. In deze nieuwsbrief volop aandacht voor opbouw en
afbouw volgens Hans Meesters en een column over de kermis in Zoersel. Kortom de
nodige afwisseling om te genieten van ….. de kermis natuurlijk.

Opbouw en afbouw
Door Hans Meesters

Het is pas februari als ik dit artikel schrijf en de sneeuw en vorst hebben Nederland weer in
hun greep. Maar wees gerust, de lente is in zicht en de krokussen komen al uit de grond, het
groen komt weer langzaam tevoorschijn. Kort gezegd, ook het kermisseizoen breekt weer
langzaam aan en de exploitanten zijn na het onderhoud van hun attracties weer blij dat ze
“de hort op kunnen”.
Eind juni is de zomerkermis in mijn geboorte en woonplaats Etten-Leur en natuurlijk verheug
ik mij daar heel erg op. Overigens ook onze kleinkinderen Sam en Nori van 3 en 2 zijn al
volop bezig met het verlangen dat de draaimolen, de botsautootjes en de “olifanten” en
noem maar op binnenkort weer voor de deur zullen staan. Maar voordat het zover is komen
op maandagmiddag al de grote attracties het kermisterrein opdraaien, hoewel woensdag
eigenlijk pas de opbouwdag is. Echter zo’n achtbaan bijvoorbeeld heeft tijd nodig om het
enorme gevaarte overeind te krijgen en mag zodoende al eerder beginnen. Mede doordat de
andere zaken dan geen hinder hebben van de pakwagens van dit vermaak en zij dus al
manoeuvrerend ook hun spul kunnen plaatsen. Het is altijd opvallend dat tijdens de opbouw
er heel veel belangstellenden komen kijken naar dit, toch wel, spektakel. De een denkt er
nog meer verstand van te hebben als de ander en de zogenaamde deskundigen zijn dan ook
niet op een vingerhand te tellen. Zelf hoor ik tot degenen die het al geweldig vinden als de
pakwagens, vooral dus op woensdagmiddag, het kermisterrein gaan bevolken en het een
komen en gaan is van werklui. Het is zomer dan dus de temperaturen kunnen flink oplopen
en het is dan ook niet verwonderlijk dat bij menig personeelslid en “de baas” zelf het zweet
van het voorhoofd gutst. Het sjouwen met balken zoals vroeger is nu wel min of meer
verdwenen, maar er blijft hoe dan ook nog heel veel handwerk over. Bij de grote
vermaakzaken zie tegenwoordig dat met hulp van verschillende apparatuur de bouwwerken
de hoogte in worden gebracht, waarbij de äfwerking” dan vaak nog handmatig gebeurt. Ik
blijf het mooi vinden om, bijvoorbeeld, de draaimolen van grondslag af aan “mooi” te zien
worden, waarbij de opbouwtijd toch redelijk kort is, tenminste zo lijkt het. Soms gaat er wel
eens wat mis, past een deel niet (goed) en hoor je nogal wat verwensingen die bij iedereen
zowat bekend zijn. Maar uiteindelijk komt alles “op zijn pootjes” terecht en kan er gepoetst
worden, want ook dat is een onderdeel van de uitstraling van de attractie. Wanneer dit dan
klaar is staat het spul te blinken in het zonnetje en ziet er alles “Spic en Span” uit. Hier in EL
gaat de kermis op vrijdagmiddag reeds open waarbij de koopavond in het grote Winkelhart
hierop aansluit, dubbel op zou je kunnen zeggen. Niet dat dit altijd een succes is, maar toch
mensen die inkopen doen op die avond komen over het kermisterrein dit winkelcentrum
binnen dus het kan heel aantrekkelijk werken voor de exploitanten. Elk verkocht kaartje is er
een zullen ze wel denken en zo’n avond is mooi meegenomen. Over het algemeen is men
als exploitant wel tevreden over deze vroege openstelling, waarbij altijd wel een officieel
tintje aan verbonden is. Zes dagen volop feest dus in het centrum van ons dorp met
stadsallures, de horeca zet de stoeltjes buiten, het terras nodigt de kermisbezoeker uit,
terwijl tegenover de draaimolen of Lunapark klanten probeert te lokken. Met zo’n 65
attracties mag de zomerkermis bij ons zeker en vast een regio aantrekkingskracht hebben en

dat is ook zo. Vooral in het weekend is het hier, zoals ze dat noemen, koppen lopen, het
randgebeuren trekt dan nog eens extra volk. Elke dag (zo,n 6 totaal) is er wel wat te doen
aan amusement/straattheater/muziek e.d., kortom het is en blijft gezellig op de kermis.
Mensen met een beperking worden ook niet overgeslagen want op maandagmiddag is het
voor ongeveer 300 liefhebbers gratis kermis vieren. En ik kan u vertellen dat daar gretig
gebruik van wordt gemaakt. Gedacht wordt om dit jaar een seniorenmiddag te organiseren
zodat ook zij oude tijden kunnen doen herleven.
Woensdag is kortingsdag en is tevens de laatste kermisdag bij ons en dat kun je dan in de
morgen al goed merken. Diverse exploitanten hebben de pakwagens al bij het kermisterrein
staan om snel na sluitingstijd te kunnen afbouwen. Hoewel eigenlijk pas na 23.00/24.00 uur
mag worden begonnen daarmee zondigt menig exploitant daar tegen. Kermismeester Neven
is daar niet blij mee, want in de verpachtingpapieren staat duidelijk aangegeven dat dit niet
mag. In de toekomst zal er worden opgetreden is zijn devies, maar of het zal helpen? Kermis
is een volksfeest, waarbij de familie Janvier al sinds vorige eeuw leverancier is van dit
vermaak. Ze maakten er een levenswerk van om mensen te amuseren met draaimolens en
hun, vooral niet te vergeten, stoom carrousel, het hele land (boeren, burgers en buitenlui)
genoot ervan. Hun vermaakzaken, met later daarbij ook het Lunapark, oftewel in de
volksmond beter bekend als de cakewalk met het fantastische orgel en prachtig front, vormt
voor menigeen nu nostalgische gedachten aan die tijd. De familie Janvier voerde in die tijd
het kermisspektakel aan, waarbij goede en slechte tijden elkaar afwisselden.
Hans Meesters

Zwieren en zwaaien in Zoersel
Begin februari en vol verwachting klopt mijn hart. Niet voor Sint en zijn Pietermannen maar de eerste
kermissen starten. Februari betekent altijd carnaval met carnaval kermissen, de indoorkermis van
Apeldoorn en enkele kermissen in België. Na een bijna kermis loze januari is februari dan ook altijd
een verademing voor me. De voorjaar komt er aan en met de lente ook een nieuw kermisseizoen. De
trage winter en de sneeuw waar ik liever niet doorheen bagger maken plaats voor krokussen en
warmere temperaturen. Leve de lente.
Zondagmiddag 5 februari en de auto start. Een lekker cd op en rijden maar. Op naar de eerste
normale kermis van het seizoen en wel Zoersel. Zoersel is een dorp in de Belgische provincie
Antwerpen en heeft volgens de statistici onder ons zo’n 21500 inwoners. Hoe dichter ik bij het dorp
kom hoe blijer dat ik wordt. Mijn bloed gaat sneller stromen, mijn humeur wordt met de kilometer
vrolijker en je kermishart ontwaakt uit zijn winterslaap. Fijn om er weer op uit te kunnen naar de
vrolijkheid van de kermis na een kermis loze periode. De winter was lang. Voor Zoersel kom ik echter
al een kermisverrassing tegen. In Oostmalle staat op het kerkplein een gesloten gebakkraam. Snel de
auto parkeren om wat foto’s te maken en vervolgens doorrijden naar Zoersel voor meer
kermisplezier in Zoersel.
Zoersel kent een kleine kermis. Deze kermis is ontstaan omdat een aantal jaren geleden enkele
inwoners de verdwenen kermis terug wilden in hun dorp. De koppen werden bij elkaar gestoken en
de nodige sponsors werden geworven. En met succes, de kermis in het dorp Zoersel kwam in 2011 in
de eerste weekend van februari weer tot leven. 2017 was dus al weer de zevende editie. Centraal op
de kermis staat een van de vele spiegelpaleizen van de familie Klessens opgesteld waarin allerlei
activiteiten werden georganiseerd. De bingoballen rolden op de Bingoavond terwijl op de
zondagmiddag de voetjes van de vloer gingen. Ja, Zoersel got talent. De kermis van Zoersel verder is
niet groot. Een echte gezellige kleine Belgische dorpskermis. De Kinderdroom babysport zorgt voor
plezier voor de kinderen en hun ouders en grootouders. Met op het front Wendy, Peter Pan en the
Beauty en the Beast draaien binnen in de attractie enkele Autopede-wagens, paarden en vliegtuigjes
rond. En dat onder klanken van de andere kinderheld Kabouter Plop. De bezoeker komt verder nog
trampolines tegen waar de jonge bezoekers naar hartenlust kunnen springen. Een autoscooter of
ander grootvermaak staat er op deze kermis niet. Wel een fraaie lunapark met de naam Bonanza
waar van alles te winnen valt. Jonge hengelaars kunnen terecht bij ’t zilver eendje. Waar die naam
vandaan komt weet ik niet want de plastic eenden hebben alle kleuren van de regenboog. Een
lijntrekspel, bussensport, schietkraam voor volwassenen en een schietkraam voor kinderen maakten
deze kermis compleet.
Terug naar huis was het nagenieten van deze kleine kermis. Er zijn mensen die hun neus ophalen
voor kleine kermissen maar ik vind ze vaak net zo leuk als grote kermissen. Het gaat om de
gezelligheid en plezier en genieten van het leven. Tof dat er een nieuw kermisseizoen is waarin nog
de nodige kermissen bezocht gaan worden. Hopelijk een seizoen waar veel kaartjes aan de kassa
gekocht gaan worden zodat de exploitant ook een boterham met beleg verdient. En of het beleg is in
de vorm van pindakaas, chocoladepasta of worst. Als het kermisseizoen maar smaakt.
Kermiskronkel, Godrie Spijkers

Boter Kaas en Eierenspel

Een bekend spel in ons land is Boter, Kaas en Eieren. Met vier lijnen heb je 9 vlakjes. Binnen die
9 vlakjes is het de kunst om drie gelijke kruisjes of rondjes op een rij te zetten. Dit spel is sinds de
kermis in het Zuiderpark van Rotterdam ook op de Nederlandse kermis te vinden.

Update Autoscooter American Dream

Bij exploitant Messiaen is de figuurlijke winterschilder langsgeweest. Het front van deze
autoscooter met de naam ‘American Dream’ heeft er verlichting bijgekregen. Daarnaast heeft
het front een nieuw fris uiterlijk gekregen. Op de kermis van Retie was deze attractie te
bewonderen. We wensen de exploitant veel succes met deze geretylde autoscooter.

Starwars

Een bekende verschijning op de Nederlandse kermissen is de Starwars. Deze
‘starship’ laat mensen hard ronddraaien. Je zou bijna zeggen dat het een centrifuge
is maar dan voor mensen. De Starwars reisde vorig jaar rond onder exploitant
Lauwers. Dit jaar zal exploitant Swinkels met deze draaiende ufo door het land
trekken om kermissen in stad en dorp te voorzien van een “sterrenoorlog”.

Starwars
Column : Boter,
Kaas en Eieren

Op 10 maart kom ik op de kermis van Rotterdam Zuid het spel ‘Boter, Kaas en Eierenspel’ tegen. Een
nieuw spel op de Nederlandse kermis al hoewel het spel op zich al erg oud is natuurlijk. Wie kent dit
bekende spel niet? Proberen om drie rondjes of kruisjes op een rij te krijgen op een speelveld van
negen vlakjes in de 3x3 vorm. Met dit spel hebben we er weer een spel bij op de Nederlandse
kermissen.
Kriebels! Dat krijg je als je een kermisliefheber bij het tegen komen van een nieuwe attractie. Ieder
jaar verschijnen er nieuwe attracties op de kermis en verdwijnen er ook weer. Dit jaar verschijnen
o.a. Mad Mill, Disco Jumper XXL, Flipper, Sky Wheel en Space Jam op de Nederlandse kermissen.
Attracties om naar uit te kijken en afwachten waar en wanneer je ze tegenkomt. En zo zullen er nog
wel een paar verrassingen verschijnen op de kermissen. Misschien een nieuwe autoscooter of zo?
Wie weet. Ik kan er weinig over zeggen, ik kom de attracties van zelf tegen.
Op het moment van schrijven lees ik op de Facebookpagina van kortingsbonnenboekjes: “Deze week
gaat de kermis open in Leidsche veen 22 /26 maart. Locatie: klaverveld dit jaar ook weer een
nieuwe attractie die nog nooit op een Nederlandse kermis stond dus uniek voor Nederland”. En
dank denk je ho, wat kan dat zijn. Bedoelen ze de Mad Mill? Of een spel als boter, kaas en
eieren? Of iets nieuws wat we nog niet hebben in ons land. Een PowerSurge of een variant op
Jumbo-molens? In plaats van Olifanten vliegen er dan scheepjes of andere attributen in de lucht
want het Tsjechische Kolmax die de Jumbo’s maakt heeft daarin ook varianten. Over een paar
dagen weten we het en vol verwachting klopt mijn hart. En dat terwijl het nog lang geen
Sinterklaas is. Ach, ik heb er kaas aan.
Enerzijds denk ik heerlijk dat wachten maar anderzijds probeer ik ook nuchter te zijn. Hoe vaak is
er al een attractie aangekondigd die uiteindelijk niet kwam of pas veel later? Dit door allerlei
redenen dat er een haar in de boter kan komen. Het is voor een kermisexploitant een hele
investering om met een nieuwe attractie te komen. En hopelijk levert de investering hem geen
windeieren op. En dat geldt natuurlijk ook voor de occasions onder de attracties want daarin is
natuurlijk ook handel in. En boter moet bij de vis, het is een flinke handel volgens mij. Over de
hele wereld worden nieuwe attracties gebouwd en nog meer tweedehands verhandeld.
Ik houdt het verder maar bij het schrijven van columns want daar heb ik wel kaas van gegeten.
En daarmee heb ik weer een column geschreven die hopelijk veel gelezen wordt. Dat was het
hele eiereneten voor deze keer.

Godrie Spijkers

Sky Flyer – Drutti

Inwoners uit Tilburg zijn gewend om ‘hoog-gaat-ie’ te zeggen als ze een reuzenrad zien. Dat
‘hoog-gaat-ie’ geldt tegenwoordig niet alleen meer voor reuzenraden want ook attracties als
Booster, Katapult en Starflyers gaan hoog de lucht in. Vorig jaar is vorig jaar in België de Sky
Flyer in première gegaan. De attractie was onlangs ook te zien op de jaarmarktkermis van Mol.
Voor 2018 is al een starflyer aangekondigd in Nederland die richting 80 meter zou moeten gaan.
Nu dat is echt een attractie hoog zal gaan. De Sky Flyer is minder hoog maar net zo
spectaculair.

I

Miami Trip - Arjaans

Nog een attractie die van eigenaar wisselt is de Miami Trip. Voortaan neemt exploitant Arjaans je
mee naar een ritje naar Miami.

Goud van Oud : Palais des Glaces - Klessens
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