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Omdat de kunst- en cultuurprijs
voor de vijfentwintigste keer werd
uitgereikt én omdat de Haarlemse
Stadsschouwburg 100 jaar bestaat,
werd voor één keer de altijd gezelli-
ge Philharmonie verruild voor de
Stadsschouwburg. De kandidaten
werden door journalist Richard Ste-
kelenburg op het podium geïnter-
viewd waarna voor ieder van hen
een speciaal verrassingsoptreden
plaatsvond.

De zenuwen van Pirita Alderlief-
ste, Joke Breemouer, Yorick van Nor-
den, Marlies Visser en die niet in
persoon maar via een live verbin-
ding aanwezige Jacqueline Govaert
werden danig op de proef gesteld,
tot het moment dat burgemeester
Jos Wienen de prijzen uitreikte. Joke
Breemouer mocht de Juryprijs in
ontvangst nemen. De vijfkoppige
jury koos unaniem voor deze veel-
zijdige, organisatorisch en uitvoe-
rend sterke drijvende kracht achter
de Kunstlijn, de grootste en gratis
toegankelijke atelierroute van Ne-
derland die jaarlijks in het eerste
weekeinde van november wordt ge-
houden. Beeldend kunstenaar Bree-
mouer is al jarenlang voorzitter van
de Kunstlijn en blijft vernieuwend

bezig. ’Ze is van grote waarde voor
het culturele klimaat in de regio’, al-
dus het juryrapport.

Yorick van Norden won de Pu-
blieksprijs. De singer-songwriter
verdiende zijn nominatie onder
meer omdat hij zich vorig jaar met
het goed ontvangen nieuwe album
The Jester nog uitdrukkelijker op de
muziekkaart wist te zetten en suc-
cessen boekt, zowel solo als met zijn
eigen band en met collega-zanger

Anne Soldaat. De Haarlemmer wist
na een spannende strijd de Pu-
blieksprijs definitief naar zich toe te
trekken.

Waarschijnlijk kwamen bij Micky
Dirkzwager de zenuwen pas toen ze
haar naam hoorde noemen. Zij werd
door haar ouders met een smoes
naar de Stadsschouwburg gelokt
omdat de jury van De Olifant haar
de talentprijs toekende. Die prijs
wordt om het jaar aan een talent uit
de regio uitgereikt ter stimulering
en aanmoediging. Zij debuteerde
vorig jaar met het met veel humor
getekende biografische boek ’Dat is
dan jouw probleem’, reden voor de
jury om haar de talentprijs toe te
kennen.

Morgen in deze krant een uitge-
breid verslag van de feestavond.

Joke Breemouer,Yorick v N d Mi k Di k i bij j bil diti D Olif t

Blije winnaars jubileumeditie De Olifant

Haarlem ! Joke Breemouer, Yorick
van Norden en Micky Dirkzwager
zijn maandagavond in een afgela-
den Stadsschouwburg onderschei-
den met De Olifant, de kunst- en
cultuurprijs van Haarlems Dagblad/
IJmuider Courant.

Joke Breemouer, winnaar juryprijs. Yorick van Norden, winnaar publieksprijs.

Micky Dirkzwager, talentprijs. ARCHIEFFOTO’S UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Joke, Yorick
en Micky
onderscheiden

Leontien van Engelen
l.van.engelen@hollandmediacombinatie.nl

Of dat volgend jaar opnieuw ge-
beurt, is de vraag, want de extra ope-
ningsweek is Keukenhof niet goed
bevallen en voor 2020 staat die niet
meer op het programma. Mede door
het voorjaarsweer moesten er in de
laatste week de nodige kunstgrepen

met bloemen op potten worden uit-
gehaald om bezoekers een bloeiend
geheel voor te schotelen. ,,De bezoe-
kers waren heel tevreden, maar zelf
hadden we: dit is toch niet wat we
willen laten zien’’, aldus directeur
Bart Siemerink maandag bij een te-
rugblik op het seizoen.

Over het geheel is hij wel prima te
spreken. Hoewel er meer bezoekers
waren dan ooit, kreeg het park op-
nieuw een waarderingscijfer van
9.0. Voor Keukenhof een belangrijke
toetssteen en het geeft volgens Sie-
merink aan dat er een geoliede ma-
chine staat waarin alle partijen - en
dat zijn er veel - heel goed met elkaar
samenwerken.

Opvallend moment was het paas-
weekeinde, waarin Keukenhof een
oproep deed om niet te komen. Dat
was, zegt Siemerink, ook wel een
uitzonderlijke samenloop van om-
standigheden: het was Pasen, het
was vakantie en het was het eerste
mooie warme weekeinde.

De oproep heeft overigens wel ge-
werkt, want er kwamen minder Ne-
derlandse bezoekers dan gemid-
deld.

De meeste bezoekers - 20 procent -
kwamen dit jaar opnieuw uit eigen
land, gevolgd door Duitsland (15
procent), de VS (10 procent), Frank-
rijk (7 procent) en Engeland (6 pro-
cent). Er kwamen wel opvallend

minder Chinezen - 60.000 tegen
90.000 in 2018 - maar die terugloop
past volgens Siemerink in het alge-
mene beeld van minder Chinees toe-
risme naar Nederland.

Volgend jaar opent de bloemen-
tuin op donderdag 21 maart en sluit
op 10 mei. Na Flower Power dit jaar
wordt ’World of colors’ het thema
voor 2020. En dan gaat het volgens
Siemerink niet alleen over bloemen.
,,Dat klinkt abstract, maar is ook
heel dichtbij. We krijgen bezoekers
uit meer dan honderd landen en uit
heel verschillende culturen. Maar
hier loopt iedereen gewoon naast el-
kaar. Die diversiteit, daar willen we
wat mee gaan doen.’’

Keukenhof d 1 5 ilj b k

Park krijgt opnieuw een waarderingscijfer van 9.0

Keukenhof door grens
1,5 miljoen bezoekers
Sjaak Smakman

Lisse ! Met ruim anderhalf mil-
joen bezoekers heeft Keukenhof
opnieuw een recordjaar beleefd.
Om precies te zijn: 1.535.000 be-
zoekers passeerden tussen 19
maart en afgelopen zondag de
poorten van de voorjaarstuin te-
gen 1,4 miljoen vorig jaar.

Online werd ruim 800 keer ge-
stemd op Praize, die deels in
Engeland, deels in Haarlem
woont. De publieksprijs be-
staat uit een werkbudget van
500 euro, bedoeld om verder te
kunnen groeien als artiest.
Achttien finalisten streden za-
terdag in Paradiso in drie cate-
gorieën om jury- en publieks-
prijzen. In de categorie singer-
songwriter koos de jury voor
Evelien Keesmaat die zich
KEES noemt.

Jade Praize
favoriet bij
het publiek
Judy Nihof

Haarlem ! Singer-songwri-
ter Jade Praize (30) heeft in
haar categorie de publieksprijs
gewonnen van de Grote Prijs
van Nederland, 's lands groot-
ste competitie voor livemu-
ziek.
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Burgemeester Jos Wienen applaudisseert voor (vlnr) Micky Dirkzwager, Yorick van Norden en Joke Breemouer. FOTO UNITED PHOTOS
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Winnaars van De Olifant

dion in Hoofddorp. Als ETO failliet
gaat, draait Haarlemmermeer op
voor de verplichtingen die ETO in
het verleden is aangegaan van ruim
een miljoen euro.

In 2012 zag de toenmalig VVD-
sportwethouder Michel Bezuijen
van Haarlemmermeer mogelijkhe-
den in Hoofddorp voor 12 miljoen
euro een honkbalcomplex te bou-
wen waar zelfs Amerikaanse MLB-
wedstrijden konden worden ge-
speeld. Het werd een fiasco. De Ame-
rikanen kwamen nooit, Bezuijen

Dat betekent een forse inkomsten-
derving voor de stichting ETO, de
noodlijdende exploitant van het sta-

vertrok en liet zijn opvolger achter
met een budgetoverschrijding van
ruim acht ton. Het leidde toen bijna
tot een faillissement van ETO.
Sindsdien wordt de stichting met
jaarlijkse injecties van 190.000 euro
in leven gehouden.

Protest
Het vertrek van de KNBSB mag

een nieuw fiasco heten. In Hoofd-
dorp houdt de KNBSB nog wel een
kantoor en een materiaalhok aan.
Bij (oefen)interlands wil de bond

nog wel graag terecht kunnen in
Hoofddorp. ,,We hebben het meer-
jarige contract keurig uitgediend en
daarna hebben we het nog twee keer
verlengd’’, aldus technisch directeur
Tjerk Smeets van de KNBSB.

Voorzitter Wilko Geesink van
ETO baalt als een stekker. ,,We kre-
gen het in november te horen en
hebben meteen protest aangete-
kend. Dat had geen zin, want de
bond had in Amsterdam al gete-
kend. Geesink wil niet zeggen hoe-
veel inkomsten ETO jaarlijks mis-

loopt. ,,Dat lijkt me niet handig. Een
redelijk bedrag.’’

Sportwethouder Mieke Booij van
Haarlemmermeer zegt het ’jammer’
te vinden dat de KNBSB het besluit
genomen heeft. ,,Op dit moment
zijn wij bezig met een evaluatie over
de bijdrage aan ETO. Wij verwach-
ten in het derde kwartaal 2019 de
evaluatie te kunnen delen met de ge-
meenteraad.’’

# Sport 3: Geen training meer in
Hoofddorp

Nieuw fiasco honkbalstadion
Theo Plasschaert en Hein Flach

Hoofddorp " Opnieuw een zware
tegenvaller voor het honkbal in
Haarlemmermeer. De honk- en
softbalbond KNBSB heeft alle
trainingen verplaatst naar het
complex van Amsterdam Pirates
in Ookmeer. Daar is een contract
voor zes jaar aangegaan.

Op sociale media klaagden de auto-
mobilisten dat het circuit Zand-
voort bezoekers juist had aangera-
den om de auto bij P+R-plekken bij
stations te parkeren en het laatste
deel met de trein naar Zandvoort af
te leggen. Toen deze plekken vol wa-
ren, werd ook op plaatsen gepar-
keerd waartegen de handhavers op-
traden.

Berkhout: ,,Er is iets misgegaan in
de afstemming tussen het circuit en
de gemeente. Als dit wel was ge-
beurd had deze chaos met verkeers-
regelaars kunnen worden voorko-
men. Er werd geparkeerd op trot-
toirs en fietsstroken en daartegen is
opgetreden. In de aanloop naar de
Formule 1 van volgend jaar moet de
afstemming beter, want op zich is
het prima dat de mensen het laatste
deel met de trein gaan reizen. Voor
evenementen kunnen we meer tij-
delijke parkeerplekken bij station
Spaarnwoude realiseren.’’

Boosheid over
parkeerboetes
Jumboraces
Jacob van der Meulen

Haarlem " Tientallen bezoekers
van de Jumboracedagen die hun au-
to’s parkeerden bij station Haarlem
Spaarnwoude troffen in het week-
end bij vertrek een boete van 105 eu-
ro onder de ruitenwisser aan. Heel
vervelend, vindt ook wethouder
mobiliteit Robbert Berkhout.
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