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(O0KENGEru lAdrie de
nnge (57) tanceerde 20
aar geleden een red-
lingsplan voor zwembad
De Koet. Met het muziek-
iestival Koetstock werd
lel,d binnengehaald voor
ren doorstart van het
rwembad. Vrijdag en za-
tsrdag beleeft het festival
aijn 20e editie.
}CUV/E ANNE VERBRUGGE

:Ieel Kockengen zvvemt in het flore-
ende anrem- en recreatiepark. Be-
ralr-e Adrie de Lange zelf...

Jk kan nog steeds niet zrremmen.
Ieb er zelfs een bloedhekel aan. Die
deine kleedho$es, dat natte water.
k rrees de dag dat mijn kleinzoon
rraagt of ik mee ga zwemmen."

{et'verhaal gaat dat je het bad
rcor 1 gutden hebt gekocht. Een
*erk verhaat?
,\ee, nee, dat klopt. De toenmalige
Fmeente Breukelen wilde het bad
regbezuinigen. Op een infobijeen-

- komst op het
Adrie de dorp kwamen ze

Lange: Xk dat toelichten
ffe€S de met onderzoekjes

rlar: e!** en enqu€tes die
':Y T*:* - aan alle kanten
lnl3s"! K&*6ft* rammelden. tk
ICS*"$ weer loaraaier en
rrs:*rra* x"a€ iBe loaraaier. Het wasrr sqH* sr rcq

-*s $i** in de tijd dat Ger-
ttttu-$ sth!$R rit van der Valk
9a KW#BIS* de Scheveningse
m*ffi' Pier voor een gul-

den kocht. Ik
l,acht: 1tr.at die aardappelkoker kan,
ran ik ook'Tot mijn verbazing ging
le gemeente erop in."

!n toen?
,Ieuk van:de zenuwen natuurlijk. Ik

A De jongeren nemen steeds meer de touwtjes in handen bij Koetstock. Foro DOUWE ANNE vERBRUGcE

nieren. Ik had er nog niet eens aan
gedacht dat we stroom nodig had-
den voor het concert. Het was
enorm kicken. Nu ligt de kick an-
ders. Ik geniet van de jeugd en huri
enthousiasme."

Enne... toch niet een keer een
zwemdiploma haten?
,,Echt niet. Za7we7 een klein trauma
zijn. Als kind ben ik tot drie keer toe
bijna verzopen in zo'n blubbersloot
achter de boerderij. De laatste keer
ben ik gereanimeerd door de
bekende dorpsdokter Van Leeuwen.
Toen was ik er wel klaar mee."

(Kaarten: De Lange, Nieuustrant 16-18)

moest serieus onderhandelen met
de gemeente. Met wienden heb ik
een ondernemingsplan opgezet en
een dorpsbijeenkomst gehouden.
Dat liep storm en maakte mij ijzer-
sterk. Ik wist: nu doorpakken."

Zo is Koetstock geboren?
,,Yep, we hadden hard geld nodig.
Het idee van een muziekmarathon
bleek goud waard."

ls De Koet nog steeds financieel
af hankelijk van Koetstock?
,,Het meeste geld komt binnen via
de kaart- en abonnementenverkoop.
Het Koetstock-geld is gereserveerd
voor projecten. Onder meer het

peuterbad, het badgebouw, het bad-
meesterhok en de drainage van het
speelveld is ermee geflnancierd. De
subsidie van de gemeente is egn
lachertje als je het vergelijkt met
andere anrembaden in de Stichtse
Vecht."

Ben je inmiddets de Jan Smeets
van Koetstock?
,,Smeets is inderdaad al eeuwenlang
het gezicht van Pinkpop. Bij ons zit-
ten veel jongeren in de organisatie.
Die nemen steeds meer de touwtjes
in handen."

Was het 2Oiaar geteden leuker?
,,Ikwas 37 en we waren aan het pio-


