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ALPHEN - OM TE VOORKOMEN DAT 
THUISBLIJVENDE ALPHENSE KINDEREN 

AAN HET EINDE VAN DE ZOMERVA-
KANTIE KATTENKWAAD ZOUDEN 

UITHALEN, WERD VOOR HEN VIJFTIG 
JAAR GELEDEN HET VAKANTIESPEL IN 

HET LEVEN GEROEPEN. HOEWEL DE 
OORSPRONKELIJKE DOELGROEP NIET 
MEER BESTAAT - TEGENWOORDIG ZIT 
BIJNA GEEN KIND MEER DE HELE VA-
KANTIE THUIS - IS DE POPULARITEIT 

VAN DEZE SPEELWEEK DOOR DE JAREN 
HEEN ALLEEN MAAR TOEGENOMEN. 
ELK VOORDEEL HEEFT ECHTER Z’N 

NADEEL, BESEFT OOK VOORZITTER RO-
NALD VERKADE. 

Door Jolanda van Luinen

OVER EEN LUXE PROBLEEM

Voor jubileumeditie ‘Fuiftig’ had-
den jullie veel meer aanmeldingen 
dan er plaats is. Hoe voelt dat? 
,,Het bestuur hoopt al jaren stiekem dat 
het Vakantiespel uitverkocht zou raken 
en voorheen kwamen we daar aardig in 
de buurt met de aanmeldingen die na 
de inschrijfdag nog binnendruppelden. 
Dit jaar bleken we echter binnen het uur 
na de start van de inschrijving al vol te 
zitten, waardoor we zo’n 250 kinderen 
moesten teleurstellen. Ondanks dat we 
blij zijn met de hoeveelheid aanmeldin-
gen, voelt het niet zo goed als we had-
den gedacht.”
,,Waarom zoveel meer kinderen dan an-
ders zich wilden inschrijven? Mogelijk 
heeft dat te maken met ons bezoek aan 
het Russisch Staatscircus - ze komen 
speciaal voor ons naar Alphen - en de 
geboortegolf van ongeveer zeven jaar 
geleden. Om praktische en veiligheids-
redenen moeten we ons houden aan het 
maximum aantal deelnemers, wat is ge-
steld op 1650. Wij realiseren ons dat dit 
een teleurstelling is voor de kinderen die 
niet mee kunnen doen en dat wellicht 
de planning van hun ouders hiermee in 
de war komt. Zo negatief als het in de 
media verwoord werd, heeft ons - de 
circa veertig commissieleden die bijna 
het hele jaar bezig zijn met het Vakan-
tiespel - echter behoorlijk aangegrepen. 
Er werd gesteld dat we het niet kunnen 
maken om de overgebleven kinderen 
niet in te schrijven. Voor ons staat echter 
de veiligheid voorop. Daarnaast zeggen 
we liever consequent ‘nee’ tegen aan-
meldingen die nu nog binnenkomen, 
dan dat we gaan zwalken. Want daar 
kweek je al helemaal geen begrip mee. 
Dus maken we ook geen uitzondering 
voor kinderen van vrijwilligers, spon-
sors of - bij wijze van spreken - prinses 
Amalia. Je moet er niet aan denken dat er 
wat zou gebeuren doordat we overtallig 
zijn. Het aanleggen van een reservelijst 
voor dit jaar - bij eventuele uitvallers - 
of alvast voor volgend jaar is ook geen 
optie. Zo werkt het bij de kaartverkoop 
in theater Castellum ook niet. Dus con-
centreren we ons op de 1650 kinderen 
die we wel hebben. Hun gaan we vanaf 
25 augustus een fijne week bezorgen.”

Was er ook een toeloop van vrij-
willigers?
,,Dat was het andere bizarre: amper 
dertig uur nadat vrijwilligers zich kon-
den inschrijven - traditiegetrouw is dit 
op de laatste vrijdag van januari - had-
den we de benodigde leiding bij elkaar. 
Dit zijn ongeveer 550 vrijwilligers; zeg 

maar één op de drie kinderen.” 
,,Om mee te doen aan het spel moet 
je tussen de 6 en 12 jaar zijn; de mi-
nimumleeftijd voor vrijwilligers is 15 
jaar. Per groepje kinderen is er mini-
maal twee man leiding, zodat de een 
toezicht kan houden als de ander met 
een kind naar het toilet gaat. Groeps-
leiding meldt zich vaak per twee aan. 
Al te klef gedrag van stelletjes is daarbij 
niet wenselijk. Er moet immers op de 
kinderen gelet worden. In principe de-
len we de jongste leiding niet in bij de 
oudste kinderen, omdat dat leeftijdsver-
schil te klein is. Toch zegt leeftijd niet 
alles, want we hebben er regelmatig 
15-jarigen bij die ervoor geboren lijken 
te zijn om met basisschoolkinderen om 
te gaan. Begeleiders die ons tijdens de 
week positief opvallen, vragen we wel 
eens om het volgende jaar eventueel iets 
in de organisatie te gaan doen.”
,,De vrijwilligers zijn het visitekaartje 
van het Vakantiespel. Daarom stellen zij 
zich netjes aan de ouders voor. We doen 
er alles aan dat ouders hun kind met een 
gerust gevoel bij ons achterlaten. Zo 
mogen de vrijwilligers niet roken waar 
de kinderen bij zijn, niet telefoneren en 
wordt er de hele week geen alcohol ge-
dronken. Ook niet tijdens ons avond-
programma voor de vrijwilligers, want 
je moet ‘s morgens vroeg op zonder stuk 
in je kraag. De verantwoordelijkheid 
die je hebt voor de kinderen is groot en 
je moet natuurlijk niet met een alcohol-
walm ouders te woord staan. Zelfs op 
de afsluitende feestavond schenken we 
geen drank; binnen vijf minuten staat 
de zaal op z’n kop enkel door frisdrank 
en fristi.”

OVER DE OMSLAG

Was jij als kind ook al zo enthousi-

ast over het Vakantiespel? 
,,Vroeger speelden de basisscholen een 
prominente rol in de werving van 
deelnemers. Mij sprak het evenement 
echter helemaal niet aan. Terwijl mijn 
schoolvriendjes meededen aan het 
Vakantiespel, vermaakte ik me thuis 
en buiten met mijn broer Gert-Jan. 
Allebei waren wij lid van Alphense 
atletiekvereniging AAV’36, die een 
natuurlijke band had met het Vakantie-
spel. Traditiegetrouw waren er daar al-
tijd veel AAV’ers actief als vrijwilliger. 
Dat merkte ik ook bij het uitzoeken 
van het archief, in verband met de ex-
positie die we gaan houden over 50 jaar 
Vakantiespel. Van ons tweeën raakte 
Gert-Jan als eerste betrokken bij het 
Vakantiespel: eerst als staf lid, later als 
spelcommissielid en als voorzitter van 
de spelcommissie. Sinds een jaar of drie 
is hij penningmeester van de stichting. 
Door hem begon het organiseren van 
het Vakantiespel  - nu zo’n twintig jaar 
geleden - mij ook te trekken. De eerste 
vijf jaar was ik groepsleiding, daarna 
ging ik in de staf, de voorbereiding en 
de publiciteitscommissie. Voorzitter 
ben ik sinds 2001.”

Wat is er veranderd in de loop der 
jaren?
,,In mijn begintijd bij het Vakantiespel 
deden er slechts 500 kinderen mee. 
Sinds het 35-jarig jubileum - we had-
den toen voor het eerst een aanspre-
kende act op de vrijdagavond, namelijk 
de band Circus Custers - is dat aantal 
gestaag gegroeid tot de 1650 die we nu 
hebben.
De structuur van de Vakantieweek is 
in die periode niet veel veranderd, wel 
de aantallen. In plaats van één persoon 
voor de technische dienst, hebben we 

er nu zes. De ene EHBO’er van toen, 
is nu een complete medische dienst. 
En in plaats van één fotograaf en één 
kok hebben we er nu van allebei drie. 
Door die grotere aantallen is er wel 
meer overleg nodig. Tijdens die week 
doen we dat tussen de spelafsluiting en 
de (gezamenlijke) maaltijd door. En 
we hanteren een strakke planning: ‘s 
morgens moet iedereen om acht uur 
aanwezig zijn. Als je twee minuten te 
laat bent, krijg je het beslist te horen. 
Niet dat dit vaak voorkomt, want de 
technische dienst bijvoorbeeld is er al 
ruim voor die tijd. Deze groep gaat ‘s 
avonds zo’n beetje als laatste weg en is 
als eerste weer aanwezig. Dat verdient 
respect. Net zo goed als alle anderen 
dat verdienen, die achter de scher-
men druk zijn. Zoals de mensen die 
‘s avonds nog de dagverslagen schrij-
ven voor onze gelikte website www.
vakantiespel.com. Het is gewoon een 
verslaving!”

OVER FUIFTIG

Wat voor extra’s heeft de jubileu-
meditie te bieden? 
,,Voor de deelnemers is er dus het cir-
cus - zonder dieren, maar met genoeg 
andere leuke acts - en een mooi plekje 
bij het vuurwerk. Voor belangstellen-
den staat er van 25 tot en met 27 augus-
tus bij jongerencentrum MAX een tent 
waar van zeven tot negen uur ‘s avonds 
van alles te zien is wat betrekking 
heeft op 50 jaar Vakantiespel. Oud-
gedienden geven hier een rondleiding 
met toelichting. Tussendoor kan men 
om half acht de sfeer proeven van ons 
avondprogramma voor vrijwilligers. 
We hopen dat veel mensen komen kij-
ken. Eén van de oprichters is nog in 
leven, die gaan we er zéker bijhalen. 

Ondanks het circus, het vuurwerk en 
de expositie is het ons gelukt om het 
inschrijfgeld voor de jubileumeditie 
net zo laag te houden als anders. Met 
dank aan de sponsors, die ons elk jaar 
weer een warm hart toedragen.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Ronald 
Verkade verwachten? 
,,Het Vakantiespel is de allerleukste 
hobby die ik heb, dus ga ik daar nog 
lekker mee door. Ooit zal ik er wel 
een keer mee stoppen, maar dat zal ik 
minimaal een jaar van tevoren kenbaar 
maken. Ik verwacht daarna niet in een 
gat te vallen, want er komt heus wel 
weer wat anders op mijn pad om te or-
ganiseren. 
Na de evaluatie van deze editie wordt 
de jubileumcommissie ontbonden. De 
spel-, pr-, feest-, internet-, rode draad-
commissie en het bestuur verzinnen 
daarna al weer snel een thema voor 
volgend jaar. We proberen het Va-
kantiespel verder te verbeteren, want 
ouders en de overheid stellen steeds 
hogere eisen aan evenementen. Die 
uitdaging gaan wij graag aan.”

RONALD VERKADE: ,,OOK VOOR AMALIA WORDT GEEN 
UITZONDERING GEMAAKT BIJ INSCHRIJVING VAKANTIESPEL”

Als kind zag Ronald Verkade niets in het Vakantiespel, nu zit hij er als voorzitter - letterlijk - middenin.  Foto: Wil Kokelaar

Naam: Ronald Verkade  
Geboortedatum: 12 maart 1971
Geboorteplaats: Alphen aan den 
Rijn
Beroep: productmanager keuken-
bladen
Relatie: single
Kinderen: geen
Hobby’s: Vakantiespel, tijd waar-
neming bij atletiekwedstrijden, be-
stuurslid stichting 20 van Alphen, 
hardlopen, zwemmen, wandelen, 
muziek, theater, PC
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