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Mei 2015 

De vijfde Nieuwsbrief van 2015 wat betekent dat we al weer aardig op de helft aan het komen zijn 

van het jaar. Koningsdag 2015 zit er inmiddels ook al op en heel Nederland genoot van deze dag. Ik 

hoop dat u ook wederom geniet van deze nieuwsbrief. 

Zoals vanouds vind u weer de nodige informatie uit allerlei hoeken rondom de kermis. Zo ziet u in de 

foto onder aan deze tekst dat exploitant Hoefnagels uit Vlijmen niet stil heeft gezeten afgelopen 

winter. De draaimolen heeft een nieuwe frisse bovenrand gekregen met taferelen van Sneeuwwitje 

en Mickey Mouse.  De attractie was te zien op de kermis van Waalwijk half april.  Ook de 

draaimolen van exploitant Sterrenberg kreeg een frisse nieuwe bovenrand.  Het toont aan dat het 

volop lente is met frisse kleuren en volop vrolijkheid. 

Natuurlijk mag een column van Hans Meesters niet ontbreken en ook zelf klim ik tegenwoordig in de 

pen om columns te schrijven. Zo was de kermis van Aachen een dankbaar object om over te 

schrijven. 

Ik hoop dat u deze nieuwsbrief weer volop zal genieten van de wondere wereld die kermis heet. 

 

Godrie Spijkers  

 

 



Kermis en “koers” 
 
 
Door Hans Meesters 
 
 
We kennen allemaal het rondje om de kerk als we over het wielrennen praten. Het is 
vaak een criterium waarbij vooral in het West Brabantse een groot feest ontstaat, niet 
voor niets de wielerregio van het land. En wat zien we daar vaak erbij, jawel de 
kermis met attracties die tijdens “de koers” in volle glorie draaien. Een van de 
bekendste kermissen met wielergebeuren hier in het West Brabantse is de koers in 
Roosendaal. Op de laatste dag van dit vermaak, vaak eind augustus,begin 
september, valt er volop te genieten van dit spektakel. Niet voor niets is ook het 
zoeven van de smalle bandjes een geliefd volksvermaak, net als de kermis. 
Het parcours van de ronde loopt maar al te vaak dan over het kermisterrein, soms 
rakelings langs de vele vermaakzaken. In Etten-Leur was dat vroeger ook zo, maar 
helaas, net als op andere plaatsen neemt deze traditie langzamerhand af. Het is ook 
bijna niet meer te doen met al die grote zaken. Bovendien vindt een kermis vaak in 
het centrum plaats en vindt dan maar eens een geschikte finishplaats. Het zou 
eigenlijk een goede zaak zijn als dit duo eens een “opknapbeurt” zou krijgen, want 
niks is er mooier dan “zwieren en zwaaien”, terwijl de coureurs hun uiterste best 
doen om het toegestroomde publiek te vermaken. In het plaatsje Oud Gastel vindt 
tijdens de kermis ook nog wel dit “rondje om de kerk” plaats, maar zoals vroeger met 
een massa mensen is het niet meer.  
 
 
Ik kan me nog goed herinneren dat tijdens de kermisronde hier een vader achter de 
dranghekken stond om de renners aan te moedigen. Moeder de vrouw ging dan met 
het kroost de kermis op en het plezier daar kon niet op. Veel kindertjes hebben 
tijdens deze combinatie leren “caken” of in de rups de kwast getrokken. De hele 
middag werd dan kermis gevierd, waarna tegen etenstijd de weg naar huis werd 
gevonden. Pa had dan ook wel eens een gele rakker teveel op, maar dat kon en 
mocht de pret niet drukken. De kinderen gingen voldaan huiswaarts met heerlijk 
kermissnoepgoed, terwijl ma met een lekkere oliebol met veel poedersuiker ook niks 
tekort kwam. Pa kocht dan meestal nog een pondje verse paling, welke dan met veel 
gevoel voor understatement werd verorberd. De vraag van ma wie er bij het 
wielrennen had gewonnen werd dan in raadsels gehuld, het café had zijn best 
gedaan.   
 
 
In vroegere tijden werd de kermis wel verboden vanwege het drankgelag dat de 
katholieke kerk daarmee verbond. Vooral in Tilburg weet men daar van, maar ook 
elders was het verbod van kracht. Bij het wielrennen en kermis was dat vroeger 
eveneens “het vagevuur” van vermaak, de zorgen werden vergeten, het gele nat 
vloeide rijkelijk. In Etten-Leur was dat ook zo, want of er nu wel of geen kermis was, 
de uitbaters van de taveernes deden goede zaken, ook nu tijdens de profronde in 
augustus.  
 
 



Maar we dwalen een beetje af, koers en kermis blijven onherroepelijk met elkaar 
verbonden. Eigenlijk is het wel en wee van de kermis verbonden aan het wielrennen 
en omgekeerd, vroeger hadden “we niks” anders. Ja voetbal, maar volksculturele 
manifestaties zoals het koersen op twee smalle bandjes  in de nabijheid van de 
draaimolen of botsauto of cakewalk vierden hoogtij. Het valt ook allemaal niet meer 
mee om in deze tijd “het volk” op gepaste wijze te vermaken. Er is zoveel te doen, 
zoveel mogelijkheden tot vermaak voor iedereen. Waar vroeger de kinderen verzot 
waren op eens per jaar de draaimolen of rups in te gaan, zijn nu spelletjes op de 
computer de grote hype. Gelukkig heeft de kermis al deze tijd overleefd, al zijn het 
geen makkelijke jaren voor de exploitanten. Dit vermaak, samen met het wielrennen 
mag dus nooit verloren gaan, het is onverminderd met het publiek verbonden. 
Daarom zal in diverse plaatsen de tweeling kermis en ronde blijven bestaan, niet 
voor niets heet dit in België de zogenaamde kermiskoers. Putte in NL en Putte in 
Belgie (grensplaatsen met elkaar verbonden) sluiten immer het wielerjaar af met een 
foor gebeuren waarbij de profkoers een enorme publieke belangstelling trekt. Het kan 
dus nog wel, al zijn onze zuiderburen daar wel de beste in. “Leve de kermis, leve de 
koers, proost”.  
 
Hans Meesters (copyright). 
 
 

 



AACHEN WAHNSINN 
Je moet wel erg prettig gestoord zijn om 2,5 uur in de trein te zitten voor een kermis waar je 1,5 uur 

rondloopt. Om naar niet te spreken van die 2,5 uur die je ook weer terug naar huis maakt. En dat met 

de Nederlandse intercity en de Duitse lokaalboemel.  Kedeng kedeng, woe woe.  Dan moet je wel een 

kermiswahnsinnige zijn om dat te doen.   Aachen viert twee keer per jaar kermis. De eerste vind 

plaats met Pasen, heet Frühjarsbend en duurt twee weken.  De zomereditie, Sommerbend,  vindt in 

augustus plaats en duurt 1 week.  In zo’n 10 jaar tijd heb ik 10 van de 20 kermissen op de Bendplatz 

bezocht dus de helft. De reden van dit aantal ligt aan de bereikbaarheid van deze kermis. Het is voor 

Nederlandse begrippen vlak over de grens en je bent er zo.  Met het boemeltje stap je uit op Aachen 

West. Je loopt het perron af, trap naar beneden en dan is het links aanhouden en je loopt vanzelf de 

Bendplatz op. Heerlijk genieten van een Duitse kermis net over de grens. 

Traditiegetrouw staan er een aantal attracties altijd opgesteld.  De autoscooter van Loosen en de 

autoscooter van  Grass zijn altijd van de partij.  Mocht je niet weten welke autocooter je het leukste 

vind dan zou ik zeggen maak in alle twee maar rondjes want beiden mogen er wezen.  Ook een vaste 

klant op de Akense kermis is de Beach Party van exploitant van den Bosch/Milz. Deze Muziekexpress 

laat al jaren de bezoekers rondtollen met de nodige speed en power. Verder komen veel 

kinderattracties vele edities terug zoals een Samba Balloon en enkele Babysporten. Maar deze 

attracties zijn niet de reden om naar Aachen te gaan.  Het gaat mij om het steeds wisselend aanbod 

van  grootvermaakzaken  dat de Bendplatz aandoet.  Deze attracties lokken me naar Aachen.   

Afgelopen tien jaar bezocht menig grootvermaak Aachen. Wat dacht u van de Disk’o bijvoorbeeld. 

Een soort vliegende schotel die een halfpipe traject aflegt.  De bezoekers zitten met hun neus naar 

buiten gericht. Helaas is deze Disk’o inmiddels niet meer op de kermis te vinden. Blijkbaar niet zo’n 

groot succes geweest. De Hexentanz is ook zo’n attractie die een keer Aachen heeft aangedaan. En 

met de Hexentanz bedoel ik niet de danstalenten van bondskanselier Angela Merkel (ik zou niet 

durven!) maar een attractie die gebouwd werd door Zierer.  Een merkwaardige en grote attractie die in 

mijn eigen Tilburg helaas nog nooit te gezien is geweest en waar je niet alleen horizontaal draait maar 

ook  vertikaal omhoog en omlaag gaat.  Het is overigens te hopen dat Angela Merkel mijn columns 

niet leest want ze laat me zo opsluiten tussen de griezels in de ‘Ghost’, ‘Fantasy Drive’ of de ‘Live 

Action Show’.    Ach misschien is het juist hartstikke leuk om eens met Angela in de ‘Aviator’  

Hollywood Star een ritje te maken of een fotoshoot in de Breakdance. Natuurlijk dan wel met z’n 

tweeën in de koeiengondel natuurlijk. Haal ik ook eens de voorblad van een of andere magazine. 

Angela vindt dat niet erg want ze heeft al menig blad gesierd op de voorkant met uitzondering van de 

Playboy. 

Op de voorjaarseditie van 2015 waren vier attracties de reden om de reis van 5 uur te maken. De 

nieuwe 7D Cinema van Bügler, de Breakdance van Piontek, De Live Boxen Live van Heinen en 

funhouse Villa Wahnsinn waren de hoofdacts voor me. De 7D Cinema is een attractie waar in twee 

rijen stoelen de mensen kunnen genieten van een film en allerlei effecten.  Plezier verzekerd al vraag 

ik me af wat die 7 dimensies dan allemaal wel niet zijn.  Als ik terugga naar mijn wiskundelessen van 

lang geleden kom ik niet verder dan drie dimensies.  Of heb ik toch ergens niet goed opgelet al die 

jaren in de schoolbanken?  Een Breakdance is een bekende attractie. Ik vind het leuk om te zien maar 

ik kruip er niet in. Een keer op Park Hilaria was al veel te veel van het goede.  Funhouse Villa 

Wahnsinn bezorgt je allerlei avonturen met een ton, loopbanden en autobanden.  Maar de 

waanzinnigste attractie deze editie moet toch wel de Live Boxen Live zijn.  Een echte boksshow met 

parade.  Ach misschien is dit wel de attractie waar Angela tot haar recht komt want ze heeft menig 

politicus al eens knock-out geslagen volgens mij. Ze zou zo de ster kunnen zijn van deze show mocht 

ze daar eens een keer aan mee willen doen.  Het zou in ieder geval leiden tot een in de nok toe 

gevulde tent. Dus Angela, op naar de volgende kermis in Aachen. Gaan we samen in het funhouse. 

Dat er nog veel reizen naar Aachen mogen volgen !  Daarom proost, ik neem er alvast een pretzel op.  

© 2015 Tekst Godrie Spijkers   



NIEUW OP DE KERMIS : GEISTERBURG – BONS 
 

 
 
  



KERMISKRONKELS’   : “COLUMN : DIERVRIENDELIJK ?  

Een circus zonder dieren is geen circus !!!! roepen circusliefhebbers in koor.  Het kabinet denkt daar 

anders over want zij willen de wilde dieren uit de circussen verbannen. Een leeuw die door een 

brandende hoepel springt of olifanten die de polonaise doen kan niet meer zeggen Mark Rutte en 

kornuiten.  Het ziet er naar uit dat het kabinet haar zin gaat krijgen want op twee partijen na wil 

iedereen de wilde dieren uit het circus verbannen.  

Nu staat de grootste circustent in Nederland volgens mij nog altijd op het binnenhof.  Die mannen en 

vrouwen weten met verve de show te stelen.  Giraffe Mark, krokodil Geert en neusaap Siebrand 

geven samen met clown Emiel wekelijks een wervelende show in onze nationale circusarena. Op een 

jeugdcircus na in het verre verleden bezocht ik vorig jaar voor het eerst een echt circus.  Ik heb meer 

met kermis als circus maar beiden hebben gemeenschappelijke roots.  In Circus Renaissance zag ik 

wervelende optredens van clowns, acrobaten en ook de spectaculaire motorshow Globe. Ook 

paarden en honden traden op. En zo’n paardendressuur ziet er in het echt tientallen keren mooier en 

spectaculairder uit als dat je het op de televisie ziet kan ik u vertellen. En ja eigenlijke miste ik de 

olifanten en de leeuwen wel een beetje. Die horen mijn inzien toch bij het traditionele circus.  En als 

de dieren goed verzorgd worden en een goed leven hebben heb ik er niets op tegen dat ze optreden. 

Als we de lijn gaan doortrekken die de politiek voert vraag ik me af wat het volgende is.  Geen tijgers 

in de dierentuin meer, geen politie te paard meer of wat dacht u van de blindengeleidehonden ?   Ga 

maar niet op wintersport want als u naar beneden stort is er geen Sint-Bernardshond meer die u 

komt redden. En u kunt ook niet meer met uw (klein)kinderen naar de kinderboerderij om konijnen 

te knuffelen of om te lachen om de bokkesprongen van de geitjes. 

Op de kermis komen we ook genoeg dieren tegen in allerlei facetten. Vrolijke olifanten in de 

vliegtuigmolen,  varkens in de golfbaan en natuurlijk de paarden in de draaimolens. De paard is toch 

het uitstek het symbool van de kermis ? Wie heeft er als kind niet op een paard gezeten ? En als u dat 

nog nooit gedaan heeft ga maar eens een ritje maken in de stoomcarrousel in de Efteling. In zo’n 

attractie wordt iedereen weer kind(s).  Natuurlijk lopen er ook de nodige dieren rond op de kermis. 

De pony’s geven heel wat kinderen plezier en wat dacht u van de haaienshow indertijd ?  Dieren 

horen ook bij de kermis.  Zal staatssecretaris Dijksma in de toekomst ook de Jumbo’s in de 

vliegtuigmolens gaan verbieden?  

Waar ik zelf minder blij mee ben zijn de verkoopzaken van kroketten, hamburgers, paling, hotdogs en 

steaks.  Ik ben namelijk al enkele decennia vegetariër en hoop dat ik daardoor toch wel enkele dieren 

heb kunnen redden al die tijd.  Mijn motto is dat ik niet opgegeten wil worden door een dier dus dan 

moet ik zelf ook geen dier eten. Daarnaast vind ik een hamburger er ook alles behalve smakelijk er 

uitzien dus laat mij maar lekker vegetariër zijn.   En eigenlijk is het vegetariër zijn ook niet alles want 

na 20 jaar vleesvrij val je van je graat en krijg je vitamineshots voorgeschreven om er weer boven op 

te komen.  Wat ik zeker niet wil is anderen mijn wil op leggen. U werkt uw haring met uitjes maar 

naar binnen of die vette kleverige hamburger met sla. Ik ken ook kermisfans die protesteren tegen 

het verbod op dieren in het circus maar anderzijds heel wat Duitse steaks naar binnen weten te 

werken op de kermis. Tjah wie is er dan een dierenvriend ?   En ik zelf, ach geef mij broodjes gezond, 

fruitcocktails of popcorn op de kermis.  Dat smaakt ook erg lekker. 

© 2015 Tekst Godrie Spijkers   



 

Den Haag Frederik Hendrikplein 

 

Het Frederik Hendrikplein in stadsdeel Scheveningen in  Den Haag herbergde 19 dagen lang een 

kleine maar gezellige kermis. Het plein ligt in het Statenkwartier en is in 1909 ontworpen.  Jaarlijks 

staat er in de periode van koningsdag en 5 mei een wijkkermis.  Aan grootvermaak staat een 

prachtige rupsbaan waar menigeen met plezier een rondje kan draaien. De kinderen kunnen kiezen 

uit Minicars en de Babygolfmolen.  Naast deze drie attracties was er een Lijntrekspel, Bussensport, 

Suikerspin, Nougatkraam, Lucky Cranes, Gebakkraam, Pusher, Bussensport en Voetbalspel aanwezig.  

Deze kermis wordt samen met de 

kermis op het Lange Voorhout en 

de Lange Vijverberg gerekend en 

gepromoot als  Haagse 

Koningskermis. Maar deze kermis is 

al wijkkermis kilometers verwijderd 

van de kermis in de binnenstad en 

is dus een kermis op zich mede 

door de afwijkende openingstijden. 

Godrie Spijkers  

 



Breda voorjaarskermis 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 



Goes Koningskermis  

Al enkele jaren heeft Goes een kleine koningskermis. Op het parkeerterrein van het ROC aan de 

Appelstraat stonden dit jaar drie attracties opgesteld naast een partytent. In de partytent kon fris 

gekocht worden.  Het is natuurlijk niet ongebruikelijk dat er de nodige zaken uit België op 

Nederlandse kermissen staan tijdens koningsdag  maar hier kwamen alle drie de attracties uit België.  

Ook opvallend was de totale  afwezigheid van verkoopzaken en spelzaken.  Opgesteld stonden de 

American Dream Autoscooter van exploitant Messiaen-van Wijngaerden, de Disco Star Bidule van 

exploitant  Hayen en voor de kinderen “de Raket”.  De raket is een fraaie babyflug en volgens 

bijbehorende jeton geëxploiteerd door dhr. Godts.  Een opmerkelijke kleine kermis in Zeeland, maar 

ook deze kermissen mogen er zeker zijn wat uw reporter betreft.     

Vught voorjaarskermis 

Op de eerste vier dagen van april stond er weer 

een kleine maar gezellige kermis op het 

Moleineindplein in Vught. Op deze kermis 

konden bezoekers weer volop genieten van al het 

goede van het kermisleven.  Knotsebotsen in de 

StarCars Autoscooter alsof de sterren van de 

hemel vallen. Ronddraaien in een bus in de 

Draaimolen of een kusje krijgen onder de 

gesloten kap van de rups. Het was wederom 

allemaal mogelijk op deze voorjaarskermis.  Een 

Lucky Duck, Schietkraam, Nougatkraam, Lucky 

Cranes en Gebakkraam maakte deze kermis compleet. En ik kan u zeggen de oliebollen smaakte 

perfect in Vught.   

Barendrecht kermis  

Martin Meyer Evenementen en Organisatie wist 

dit jaar wederom een gezellige kermis te 

plaatsen op het Barendrechtse Binnenhof. Van 

21 tot en met 30 april kon er hartje Barendrecht 

volop gefeest worden op de kermis. Aan 

randanimatie was er geen gebrek want op 

zaterdag 25 april was er een vuurwerkshow die 

vroeger begon als was gepland. Beide 

kermisdonderdagen waren Eurodagen en tevens 

was er op de laatste kermisdonderdag een 

bezoek van Frozen.  Opgesteld stonden o.a.  Sea 

Fun Springkussen, Breakdance, Schietkraam, 

Valley of Dance, Big One, Point, Tropicana Rups, Nougatkraam, Churros, Lucky Duck, Playball, 

Booster,  Central Park, Pusher, Lijntrekspel, Autoscooter, Lucky Cranes, Suikerspin, Bussensport en 

Skeeball.   

 



 

Hendrik-Ido Ambacht kermis 

Martin Meyer Evenementen en Organisatie wist 

dit jaar wederom een gezellige kermis te plaatsen 

op het Barendrechtse Binnenhof. Van 21 tot en 

met 30 april kon er hartje Barendrecht volop 

gefeest worden op de kermis. Aan randanimatie 

was er geen gebrek want op zaterdag 25 april 

was er een vuurwerkshow die vroeger begon als 

was gepland. Beide kermisdonderdagen waren 

Eurodagen en tevens was er op de laatste 

kermisdonderdag een bezoek van Frozen.  Opgesteld stonden o.a.  Sea Fun Springkussen, 

Breakdance, Schietkraam, Valley of Dance, Big One, Point, Tropicana Rups, Nougatkraam, Churros, 

Lucky Duck, Playball, Booster,  Central Park, Pusher, Lijntrekspel, Autoscooter, Lucky Cranes, 

Suikerspin, Bussensport en Skeeball.    

 Elshout kermis 

De kermis van Elshout is van oorsprong geen 

oranjekermis. Deze kermis vond altijd eind april.  

Nu Koninginnedag 30 april  Koningsdag 27 april 

geworden is valt onze nationale feestdag wél 

samen met de kermis van Elshout.  Elshout hoort 

tot de gemeente Heusden en kent jaarlijks een 

kleine kermis.  Opgesteld stond de prachtig 

Electric Avenue Autoscooter en een mooie 

Hangmolen. De overige attracties waren Lucky 

Duck, Schietkraam, Gebakkraam, Nougatkraam, 

Lucky Cranes, Lijntrekspel en Aquablasta.    

WAALWIJK KONINGSFESTIJN 

Koningsdag 2015 gaat de geschiedenis is als 

koningsdag nieuwe stijl. Geen prinsen die zaklopen 

meer maar een concert van Bach en een 

vlootschouw door onze koning in Dordrecht. De 

rest van het land vierde als vanouds koningsdag.  

In Waalwijk vond het evenement koningsfestijn ’t 

erf plaats. ’T Erf is een kinderboerderij. Op 

koningsdag waren er speciale activiteiten 

georganiseerd naast deze kinderboerderij. Zo 

konden kinderen geschminkt worden, was er een 

rommelmarkt en live muziek.  Ook een springkussen en een midgetgolf was aanwezig naast een 

draaimolen en een kinderpolyp. De inkomsten van de activiteiten gingen compleet naar de 

Kinderboerderij.  Een fraai evenement ten bate van een goed doel ! Godrie Spijkers  



De Nieuwsbrief van www.hullygully.nl gaat over de kermis van heden, is niet commercieel en wil de 

kermis op een positieve manier uitdragen. Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief dan kunt u altijd contact 

opnemen via e-mailadres webmaster@hullygully.nl. Deze nieuwsbrief is copyrighted. 
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