
Grootste funhouse van Europese kermissen krijgt
vorm in West-Friesland: ’Hier ontstaat iets dat
echt de wow-factor heeft’

Ontwerper Marcel Binkhorst voor het eerste deel van het funhouse dat op proef is opgesteld.
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ANDIJK

Het moment dat de zware hydrauliek in beweging komt, schuift vanuit de
lange stalen container een extra verdieping omhoog. En daarna weer een. Zo
worden op het terrein van lasbedrijf Verhoef de eerste contouren zichtbaar
van wat het grootste funhouse op de Europese kermissen moet worden.

De aanblik brengt een grote grijns op de gezichten van ontwerper en bedenker Marcel

Binkhorst en Roy Verhoef van het lasbedrijf. „Hier ontstaat iets dat echt de wow-factor

heeft.” Om een indruk te geven: dit funhouse - een combinatie van allerlei nieuwe

belevenissen en het spookhuis van vroeger - is straks goed voor 170 ton vermaak. Een

kleine veertig meter breed, tien meter diep, een meter hoog en goed voor een looproute

van 400 strekkende meter vol vermaak.

„We zijn hier al jaren mee bezig”, zegt eigenaar Mo de Vries, die ook een kijkje komt

nemen in Andijk. Zijn onderneming Koevoets en De Vries schudt het kermiswereldje in

Noord-West Europa flink op, nu de attractie met als werknaam Police Department

stukje bij beetje concreet wordt. „Het moest niet alleen de mooiste en grootste worden,

maar ook aan alle strenge veiligheidseisen voldoen.” Het wordt een attractie van vijf

verdiepingen hoog, die desondanks stormvast is. „Daarmee is dit de eerste ter wereld”,

klinkt het stellig.

Een schets van de attracties over de totale breedte en hoogte: ,,Dit hebben ze in Europa nog niet gezien.”
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Binkhorst raakte aanvankelijk bij dit project betrokken voor de constructie. Gaandeweg

werd duidelijk dat de eerste ruwe schets ook invulling nodig had. Want wie een

funhouse maakt met liefst 46 spellen, met animatronics (bewegende poppen) of een

lichttunnel wil de bezoekers ook de nodige ’thrills’ bieden. „Die kon ik zelf ook al

bedenken”, merkt de inwoner van Zwaag op. Hij mocht die invulling daadwerkelijk

aandragen en zo ontstond bijna als vanzelf zijn eigen ontwerp.

Trailers

De uitwerking? Er komen meerdere trailers, waarvan twee de eigenlijke kern van de

attracties herbergen. De grote metalen uitschuifbare containers worden uitgelijnd,

waarna vanaf een derde trailer de ontbrekende stukken er tussen worden getild.

Vervolgens komt er ook een ’plein’ aan vast, waarvan de versterkte vloer ook meteen het

indrukwekkende contragewicht vormt voor de galerij. Dat alles wordt in amper acht uur

opgebouwd of weer afgebroken, belooft Binkhorst. Sprankelend verlicht, veilig tot in de

kleinste details en vooral erg robuust.

Deze attractie is een West-Fries huzarenstukje aan het worden: een ontwerp uit Zwaag,

de staalconstructie is van Staalpartners in Andijk, de hydraulische installatie komt bij

Hydrowest uit Zwaag vandaan. Alle andere fijne mechanische kneepjes van het vak

worden bij lasbedrijf van de broers Steve en Roy Verhoef aangebracht. Hier wordt alles

ook opgebouwd.

Het Andijker lasbedrijf is recent verhuisd naar het grotere onderkomen aan de

Bedrijvenweg. „We hadden de extra ruimte nodig”, aldus Verhoef. ,,Ook omdat dit echt

een grote klus is.” Hij wijst naar de hydraulisch uitgeschoven onderdelen. „Dit is uniek.

Er moest iets aparts komen, een attractie die nog niet eerder is gebouwd. Dan mag je

best trots zijn dat het hier in de regio allemaal tot stand komt.”

Tilburg

Het werk duurt nog even, maar exploitant Mo de Vries is er vast van overtuigd dat dit

funhouse een sensatie gaat worden. „Deze attractie is alleen bedoeld voor de hele grote

kermissen in Nederland, ik denk hooguit aan Tilburg, Alkmaar of Hoorn. Maar grote

kans dat je deze eerder zal tegenkomen op de kermissen in de grote Duitse steden. Daar

komt ’ie echt tot z’n recht.”
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Binkhorst en Verhoef hebben voorlopig de handen vol aan de afbouw en de laatste

loodjes. Maar De Vries denkt alvast vooruit: „We willen er straks nog eentje laten

maken.”
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