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Sinds een paar maanden hebben we Lady in
huis. Een zwarte poes die op vijf hoog

woonde en maar één ding wilde: naar buiten.
Nadat ze van het balkon viel gingen de baasjes
voor Lady op zoek naar een nieuw thuis waar
ze naar buiten kan. Dat werd dus bij ons. 
We hadden een voorwaarde: kat Ed en poes
Lady moesten wel met elkaar overweg kunnen.
De kennismaking verliep stroef. Lady viel
gewoon alles en iedereen aan. Ed negeerde

haar. Toch is er iets moois opgebloeid. Als Ed
een muis heeft gevangen, gaan ze er samen
mee spelen. Lady daagt Ed minstens eens per
dag uit. Dan rennen ze achter elkaar aan en
trekken hele plukken haar uit elkaars vacht.
Van de week kwam de dierenarts aan huis voor
de APK van de katten en de honden. Ed was
het daar niet mee eens. Hij baalde al dat hij
niet naar buiten mocht en nu moest hij ook
nog op de tafel zitten en bevoeld worden. Hij

verzette zich hevig. De dierenarts en ik hadden
moeite om hem in bedwang te houden. De
eerste inenting mislukte. Ed zette nog een
tandje bij en schreeuwde het uit.
Toen gebeurde er iets onverwachts. Terwijl ik
met twee handen Ed vasthield werd ik aange-
vallen door Lady. Ze zette haar nagels in mijn
been en beet me. Ik schreeuwde haar weg.
Later zei ik tegen Ed: ’Jongen, je mag trots zijn
op zo’n wereldwijf’.

60 seconden Bart Boele ✱ b.boele@hollandmediacombinatie.nl

Wereldwijf

Omdat zijn gemiddelde klant de
Tweede Wereldoorlog nog heeft
meegemaakt. Èn omdat er ’verder
niet zo veel direct aan het water
ligt’: ,,Met Crash hebben we er ge-
woon weer een dagtochtje erbij,
naast pakweg een kaasboerderij of
een historische tuin.’’
Voordat hij het in het Fort bij Aals-
meer ondergebrachte museum kan
opnemen in het vaste programma,
moet er nog wel wat gebeuren rond
de aanmeerplek. Dat de steiger heel
klein is, valt met een loopplank te
ondervangen. Maar als er niet snel
twee flinke aanmeerpalen bijko-
men, blijft het afmeren een kwestie
van ’plat op je buik liggen en alle
paaltjes, hekwerken en dergelijke
gebruiken die zich daar maar enig-
zins voor lenen’.
Dat ’afmeren echt een dingetje is’,
merkte hij toen zijn in Roelofends-
veen gevestigde bedrijf woensdag
het museum met een bezoek vereer-
de. Aan boord van het 28 meter lan-
ge schip waren negentig passagiers.
Twintig bleven daar tijdens de stop,
zeventig bezochten het museum.
,,Die hadden het daar anderhalf uur
prima naar de zin.’’
Hoe graag Crash via de rondvaarten
ook een extra publiek aanboort, het
museum kan de palen niet zomaar
slaan. De steiger is van de gemeente.
En die heeft ook nog eens de toe-
stemming van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland nodig.

Programma
Mochten de palen er over niet al te
lange tijd staan, dan kan de stop een
plekje krijgen in het rondvaartpro-
gramma van volgend jaar. Mis-
schien als aparte bestemming, mis-
schien ook in combinatie met ande-
re stops. Zo zijn de showkassen van
de Arendshoeve iets verderop en ligt
de historische tuin van Aalsmeer er
schuin tegenover.

Hoe vaak hij Crash kan aandoen,
durft Peels niet te voorspellen. ,,Het
kan vijftien keer per seizoen wor-
den, maar ook nul keer. Ik ben volle-

dig afhankelijk van mijn klant.’’
Het rondvaartbedrijf zit aan de
Ringvaart, niet ver van het aquaduct
voor de A4. Het museum is in princi-

pe op zaterdagen open, maar veel
rondleidingen zijn op andere da-
gen. Bijvoorbeeld op de woensdag
dat vrijwilligers hun wekelijkse

klusdag hebben.
Ook rond 5 mei zet het museum de
deuren extra open, net als in Stel-
lingmaand september, het muse-

umweekeinde en de Open Monu-
mentendagen. De Stelling waarin
het museum is ondergebracht is nu
eenmaal Werelderfgoed.

Crash ideale stop voor rondvaart
’Alleen het aanmeren is een drama voor grote boten’ 

Na veel moeite ligt de rondvaartboot afgemeerd bij Crash. EIGEN FOTO

Aalsmeerderbrug ✱ Een ideale stop
tijdens een rondvaart. Zo noemt
woordvoerder Peter Peels van Van
der Meer rondvaarten Crash lucht-
oorlog- en verzetsmuseum in Aals-
meerderbrug.

De ondernemer heeft in Purmerend
een hal van 3200 vierkante meter tot
zijn beschikking. ,,Hoe het er exact
uit komt te zien, weet ik nog niet.
Maar het wordt in ieder geval het
grootste indoor-trampolinepark
van Nederland. En misschien wel
van Europa.’’
Volgens Krabshuis wordt het in-
door-trampolinespringen de laatste
tijd steeds populairder. ,,Zelf kwam
ik op het idee voor een groot tram-
polinepark omdat mijn eigen kin-
deren te groot werden voor een ge-
wone indoor-speeltuin. En dan kun
je je kinderen wel meenemen naar

een kartbaan of een hal waar je kunt
lasergamen, maar ik wilde wat an-
ders.’’

Alkmaar
In Hoofddorp werd Jump Skilzz al
snel een succes, waardoor het bedrijf
zich verder uitbreidde. ,,Op 10 juni
wordt de vestiging in Alkmaar ge-
opend. De vestiging in Purmerend
opent ergens begin september.’’
Naast een grote hoeveelheid tram-
polines, komen er onder meer een

stormbaan en een horecagedeelte in
het pand aan de Van IJssendijk-
straat. ,,Het park is echt bedoeld
voor jong en oud.’’
Een van de populairste onderdelen
van het indoor-trampolinespringen
is volgens Krabshuis het spelletje
dodgeball. ,,Dit is een soort trefbal,
maar dan vanaf de trampoline ge-
speeld. In Amerika wordt dit spel
zelfs op de televisie uitgezonden.’’
Maar er is ook ruimte voor fitness.
,,In Hoofddorp zijn er verschillende
groepen die fitnessen op zulke
trampolines.’’
Het is de bedoeling dat Jump Skilzz
Purmerend zes dagen in de week
open is. ,,In principe zijn we op
maandag gesloten. Maar als er grote
groepen zijn die op die dag willen
langskomen, is dat mogelijk. Ook
op de maandagen in de vakanties
zijn we open. Voor één uur springen
betaalt een bezoeker in Hoofddorp
7,50 euro. De toegangsprijzen voor
het trampolinepark in Purmerend
zijn nog onbekend.

Jump Skillz opent nieuw
trampolinepark in Purmerend
Kevin de Vries

Hoofddorp ✱ Ondernemer Sidney
Krabshuis opende eind 2014 indoor-
trampolinepark Jump Skillz in zijn
woonplaats Hoofddorp en dat bleek
zo’n succes, dat hij dit jaar nog een
vestiging opent in Purmerend. ,,Al-
le vergunningen zijn in orde en bin-
nenkort gaan we starten met de ver-
bouwing’’, aldus Krabshuis. 

Wat die bevindingen ook mogen
zijn, vast staat nu al dat er min-
stens twee verliezers zijn in het
dossier dat officieel ’Verplaatsing
honkbalcomplex Pioniers’ heet.
Om te beginnen Pioniers. De honk-
balvereniging wordt al maanden
genoemd als het over de financieel
uit de hand gelopen aanleg van het
nieuwe honkbalcomplex in Hoofd-
dorp gaat. De club heeft daar geen
bemoeienis mee gehad en kan er
niets aan doen, maar de naam van
Pioniers wordt wel genoemd. Dat
horen potentiële sponsors ook en
die bedenken zich wel drie keer eer
ze met Pioniers in zee gaan.
Nog een verliezer: aannemer Vaes-
sen. Die is niet gehoord door de
enquêtecommissie. Niet in een
openbaar verhoor en ook niet in
een informeel gesprek. Dat is op-
vallend, want Vaessen is inmiddels
wel in de schoenen geschoven dat
de aannemer (volgens een later
ingeschakeld ’narekenbureau’) het
honkbalcomplex minstens een
miljoen euro goedkoper had kun-
nen aanleggen dan is gebeurd.
In het onderzoek dat de gemeente-
raad eerder deed naar de verplaat-
sing van het honkbalcomplex staat
daar iets interessants over, op pagi-
na 27. Het lijkt een detail en zo is
het ook behandeld; er is namelijk
niet meer naar gekeken.
Eind 2011 was er een budget van 11,9

miljoen voor de aanleg van het
nieuwe honkbalcomplex. Pagina
27: ,,Vaessen geeft aan dat het in
samenwerking met Arcadis de
gemeente heeft aangeboden om de
velden risicodragend binnen het
gemeentelijke budget te realise-
ren.’’ Dus: max 11,9 miljoen euro,
meerkosten voor rekening Vaessen
en als het goedkoper kan is de
winst voor Vaessen.
Het honkbalcomplex had dus
binnen het gemeentelijk budget
kunnen worden gerealiseerd. De
gemeente ging in 2011 niet op het
aanbod in omdat Vaessen onvol-
doende ervaring zou hebben. De
onderzoekers van de gemeenteraad
stelden later vast dat de beoorde-
ling van het Vaessen-aanbod onvol-
ledig is geweest en dat het niet
onafhankelijk is beoordeeld.
Een opvallende conclusie waar we
inmiddels niemand meer over
horen. Vaessen heeft het de enquê-
tecommissie niet kunnen vertellen,
omdat de aannemer niet voor een
gesprek is uitgenodigd. Evenmin

als de stichting ETO, opdrachtge-
ver van Vaessen voor de bouw van
het honkbalclubhuis. ETO valt
overal een beetje tussenin. Rond
ETO, dat de exploitatie van het
honkbalcomplex moet regelen,
wordt de suggestie gewekt dat het
toch niet gaat lukken. Aan ETO is
niet gevraagd hoe de stichting dat
denkt te gaan doen, dus dat kon
ook niet worden verteld.
Blijft over de vraag waar het de
enquêtecommissie nou eigenlijk
om gaat. De budgetoverschrijding
van acht ton? Was voor zes ton al
afgetimmerd bij B en W. Afrekenen
met de ego’s van twee of drie ver-
trokken wethouders die een visie
hadden die verder reikte dan ge-
middeld? Is te makkelijk. 
Officieel wordt gekeken naar de
bestuurscultuur in het raadhuis
van Hoofddorp, maar behalve de
gemeentesecretaris zijn de ambte-
lijke hoofdrolspelers vertrokken.
Rest de politiek. De ’verse’ sport-
wethouder Adam Elzakalai zegt
dat hij destijds van niks wist. Maar
hoe zat dat met wethouder John
Nederstigt en burgemeester Theo
Weterings? En wie wordt er veel
wijzer van als zij worden aange-
pakt? 
Het zal wel een polderconclusie
worden. Beetje van dit, beetje van
dat. De burger denkt: ze deden een
plas en alles bleef zoals het was.
Behalve dan voor de verliezers die
nu al bekend zijn.

Bart Boele

Verliezers van dossier
Pioniers zijn al bekend
De enquêtecommissie van de Haar-
lemmermeerse gemeenteraad is na
alle verhoren bezig haar bevindin-
gen op te stellen.

Analyse

Haarlem ✱ Een 42-jarige man uit
Hoofddorp is maandagmiddag even
voor twee uur onwel geworden in
een bus van R-Net op het Stations-
plein in Haarlem. Ambulanceperso-
neel heeft de man, met ondersteu-
ning van de politie, ter plaatse gere-
animeerd. 
Het slachtoffer is vervolgens voor
verdere zorg met spoed overge-
bracht naar een ziekenhuis. 

Man gereanimeerd
op Stationsplein

Oude Meer ✱ Bij een ongeval op de
Fokkerweg is maandagochtend een
inzittende van een personenauto
gewond geraakt. Het ongeval ge-
beurde bij het wisselen van rij-
strook. Ter hoogte van de Breguet-
laan raakte een vrachtwagen een
personenwagen, waarna de bestuur-
der de macht over het stuur verloor
en tegen een lichtmast tot stilstand
kwam.

Gewond na tikje
door vrachtwagen

Nieuw-Vennep ✱ Een motorrijder is
maandagochtend gewond geraakt
bij een ongeval op de Drie Meren-
weg (N205), ter hoogte van de Noor-
delijke Randweg van Nieuw-Ven-
nep. De motorrijder werd aangetikt
door een bedrijfsbusje en kwam
hierbij ten val. De motorrijder is na
eerste verzorging in de ambulance,
overgebracht naar het Spaarne Gast-
huis.

Motorrijder gewond
na aanrijding

Paul van der Kooij
p.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl
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HAARLEM
Geboren ZOONS
* ABDIWAHAB Wardere *OLLE H.H. Oostema * NO-
AH N. Korving *FERRE J.B. Dekkers * BOGAC N. Ekici *
PHIL Jansen * Jacob N. van Campen * VICTOR C.R.
Segboer * GUILLEM Robledo Noguera * DANTE C.S.
Langstadt * MIRAÇ A. Gökhan * TIJN J.R. Liefveld *
MATS M. Bonninga * MERIJN H. Verkaik * TYSON
Bakker * TWAN Fischer * FLYNN T.J. Zoetelief * GA-
BRIEL Pape * STIJN A. van Wieringen *Lou Bom
*ADAM M. Swiatek *JOB H. A. Kuil *DUUK J.V. Weber
* SAM Bensing.

Geboren DOCHTERS
* BENTE B. Tjoelker *SAMANTHA M. Yanez Sanchez *
LOTUS in t Groen * CAROLINE M. Muench * FIENE J.
van den Eijkhof * SARAH L. Pomp * IVY R. Zijlstra *
TESSA H.M. Zoon * EEF L.S. van den Assem * SAAR J.
Janssen * MERVE Akin * FAYÈN C. Overduin * AMMA-
RA S. Hasjim * ZOEY van de Griend * CHARLOTTE J.
Oostveen * Loiza M. van Straalen *JUNE J. Postema
*Daantje A.de Zwart * NINA van Zuijlen *NIA L. A.
John * SENA Mercan * ISA R. van den Heuvel * ILSA
E.E. Konings * FLEUR I. Sikkema * ROBIN M. Sikkema
* LARA Koc *TESS E. Vrijenhoek * VIEVE J. de Leeuw.
Getrouwd
* S.P.B. de Guchteneire/ E.M. Rijs * W. Liang/B.

Zhang* A.N. Filius/L. Boudewijn *G. van der Horst/
R.J. Halford * F. Tarragó Vriend/ A.M. Hofman *E.F.
Eppink/S.L.l. de Beurs * R.A. van Offeren/R.J. New-
land * M. Nouris/M.J. Jager * B.L. Humpig/D. Stam *
A. Tuinier/A.P.M. van Dullemen.
Overleden
* I. Schepers-Koning 73 * E. Versterre 85 * A.J. 75 *
Molenkamp-Ran 75 * A. van der Linden 90 *M.F.H.
Mulder 82 * M.J. van de Poll 84 * J. Kuster-Brouwer
89 * J.C. van de Vlugt-de Vaal 95 * C.de Zeeuw 89 *
A.Koblens 96 * A.M.Brendel 85 * S.A.Wijkmans-
Klooster Muelink 91 * C.J. van Stein 71 * H.Waan-
ders-Lammers 83 *G. A.W. Ahlers 88 * I. van Roon–
Kwaak 75 * A. van den Berg-Koppen 98 * H. Janah 66

* J.J. Koster 70 * E.J. Olivier-de Kock 91 * J.A.A. Hout-
huizen 86 * R.A.M. Dorlandt 66 * J.C.R. van den
Bergh 83 * D. Eerhart 85 * F.G. Takken 77 * J. Boter-
bloem-van Bockhoven 84 * A. de Vries 64 * B.M. van
Galen-van Bentem 81 * H.P. Ligthart-van Straelen 87
* F. Borst 86 * T. ten Veen-Pecht 82 * G.J.C. Neute-
boom 81 * K.W. van der Veen 85 * G. Oostwouder 87
* H. Franse-Fijlstra 89.

ZANDVOORT
Geboren ZOONS
* JESSE D., I. Lemmens/N.N. van den Bor.
Getrouwd
* L.C.M. Schoorl/P. de Jong * A.H. Sandbergen/B.J.

van Veen.
Overleden
* C.P. van Dam, geb. 1930 * C.G.A. Nieuwenhuis, geb.
1954 * J. Mesman, geb. 1927 * J.A. Paap-Jacobs, geb.
1929 * J. Leevendig, geb. 1944 * P. Wijker, geb. 1930
* G.W. Brokmann-Jansen, geb. 1921 * G. Deesker,
geb. 1927 * A.C.M. Bakker-Ilcken, geb. 1914 * A.
Schilte-Bakker, geb. 1934 * J.C. Flint, geb. 1928.

HEEMSTEDE
Getrouwd
* J.J. Siertsema/G.G. Hazenbroek * J. Hoek/A. Kara-
duman * J.P.F. Brummers/K.M. Schaart * M. Schrij-
ver/L.R. Rengers * A.D. Mangal/T.C.P. Raghubarday-

al * V.M. de Winter/P.M. Marissen * A. Wrana/A. ter
Stege * A.J. Kok/L. van Goor * S. den Boer/D.C.J.M.
Geerlings.

HAARLEMMERMEER
Geboren ZOONS
* COLIN L. Zaleski * NOAH G.R. Hermans * NIELS
D’Haene * BENJAMIN F. van Ginkel * JARI Oskam *
Geboren DOCHTERS
* JALEESA S.L. Cruden * CAIT E.P. van Putten * ANOUK
Boot * AMELIE Erftemeijer *
Getrouwd
* H. Boeve/A.F. Corveleijn * J.S. Tamara/S.M. Neder-
stigt *

Burgerlijke stand 

Waar gaat het de
enquêtecommissie
eigenlijk om?

Jump Skillz in Hoofddorp.


