Nog één keer dansen bij retrodisco Derrick
Die naamswijziging gaat per 2
januari alsnog door. Wat de naam
wordt, wil nieuwe eigenaar Sarine
van den Berg nog niet verklappen.
Na een facelift moet de 'stijlvolle
club' medio februari opengaan. "We
richten ons op 25-jarigen, maar
iedereen vanaf 18 jaar is welkom."
Richel van Heumen (links) en Paul
Baarda.
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De dansbare hits uit de vorige
eeuw die in De Derrick te horen
waren, worden vervangen door
hedendaagse dance, hiphop en
r&b.

HANS VAN DEN HAM

De Utrechtse retrodiscotheek Aus
der Reihe Derrick stopt ermee.
Vanavond kan er voor het laatst
gedanst worden, tot 4 uur. Daarna
sluiten de deuren voorgoed en
stoppen de 'jetlagweekends' van
eigenaar Richel van Heumen.
Na 14 jaar houdt 'De Derrick' in de
Voorstraat op te bestaan. Van
Heumen: "Het is mooi geweest. Ik
heb het al die jaren met veel plezier
gedaan, samen met bedrijfsleider
Paul Baarda. Het was meer hobby
dan werken, maar het waren wel
steeds drie nachten dat ik 's
morgens om half negen in mijn bed
viel. Dus 52 weken per jaar elk
weekend een soort jetlag, tenzij ik
ziek was of een belangrijke bruiloft
had." Bovendien wordt Van
Heumen (46) er niet jonger op. "Er
wacht mij nu een nieuwe uitdaging,
al heb ik nog geen flauw idee
welke."
In 2013 was de discotheek in het
nieuws toen bekend werd dat de
Duitse acteur Horst 'Derrick'
Tappert in de oorlog lid was
geweest van de Waffen-SS. Van
Heumen liet op afbeeldingen van
Tappert die in de zaak aanwezig
waren, zwarte balkjes over de ogen
aanbrengen. Later werden alle
posters verwijderd en werd zelfs
een naamswijziging werd
overwogen. Van Heumen: "Dat
hebben we uiteindelijk niet gedaan.
Daarvoor was De Derrick te veel
een begrip in Utrecht."
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