


 

"Tis als T’uiskomme!” 

 

De grote Kaaiendonkse optocht van zondag 3 maart 2019 was wederom heel goed bezocht. De 

smulnarren/narrinnen en snotnarren/narrinnen trotseerden enkele buitjes graag. Het thema "Tis als 

T’uiskomme!” werd door menig deelnemer vertolkt, en bleek daarmee opnieuw een schot in de roos. 

De wagens 

Liefst 10 inschrijvingen waren er onder de categorie wagens. Ook in het 62ste jaar wisten de 

Pierewaaiers de eerste plaats opnieuw te bevechten, zij het nipt. De jury had het heel moeilijk met 

meerdere deelnemers die streden om de hoofdprijs. Dat bleek ook wel uit het feit dat de 

Publieksprijs ging naar Nie Mááuwe uit het Kluivenduikersrijk (Den Hout). Wij noemen hier ook graag 

de Loltrappers, die een sterke groei in hun kunnen lieten zien en VanVeulBierWordeZat uit het 

Kattegat (Dorst).  

De jonge bouwers uit ’t Kattegat van de Knopkoppen hebben de harten van menigeen gewonnen, 

hoewel ze in hun enthousiasme bijdroegen aan gaten in de optocht. 

De jury dankt alle bouwers voor de bereidheid ons te ontvangen bij het bouwen. Als elk jaar voelden 

we ons zeer welkom! Geen vraag bleef onbeantwoord. 

Een kritische noot plaatst de jury bij de twee automobielen die als wagen meereden. De jury zal 

volgend jaar het reglement zo toepassen dat de uitslag de getrooste inspanningen weerspiegelen. De 

puntenscore van de jury werkt immers ook door in de verdeling van het prijzengeld. De jury ziet het 

prijzengeld graag toevallen aan die bouwers die bijzondere inspanningen hebben geleverd ten 

pleziere van het Leutvolk. 

De grote en kleine groepen 

De jury heeft genoten van hetgeen de groepen ons boden. Enkele acts vielen bij publiek en jury zeer 

in de smaak, wat ook leidde tot de toekenning van podiumprijzen. De omvang van enkele grote 

groepen was indrukwekkend. Een goed ingestudeerde choreografie droeg her en der bij aan de 

kracht van de act. De Aanmoedigingsprijs is gewonnen door CV de Kaaienschijters, een van de kleine 

groepen. 

De paren en individuelen 

Hoe leuk waren ook dit jaar weer de paren en individuelen. Toch wel de pareltjes van de optocht qua 

durf en humor. Raak getroffen was vaak, wat werd uitgebeeld. En dat gelukkig voor een heel groot 

en dankbaar publiek. 

 

 

 



Ontwikkelingen bij de jury  

De jury onderging in samenstelling enkele wijzigingen. Elle Joosen trad terug uit de jury; wij danken 

haar zeer voor vele jaren van deelname, in het bijzonder als penvoerder van het juryrapport. In die 

laatste rol is Yvonne Wagenaar nu opnieuw gestapt. Bob van Tienhoven, Frank Eikhout en Toon 

Quirijnen zijn de jury komen versterken, waarmee er ook meer bouwervaring binnen de jury 

aanwezig is.  

Niet onvermeld mag blijven dat ons jurylid Cora van Wanrooij een Prinselijke Onderscheiding in 

ontvangst mocht nemen.  

Bij de sleuteloverdracht in 2018 is de jury door het genootschap van Oud-narren op speelse wijze 

aangemoedigd om het carnavaleske aspect hoog te houden bij de oordeelsvorming. Het genootschap 

kende de jury de onderscheiding toe “het kopje?? van Wellens”, welke ook aan Zijne Ontzettend 

Hoogheid Prins Mienus XIV werd omgehangen. Daarbij werd de Ontzettend Hoogheid tevens als 

mentor voor de jury benoemd. Dit leidde tot enkele inspirerende contacten tussen de Ontzettend 

Hoogheid en de juryvoorzitter, ook in de aanloop naar het leutfeest van 2020. 

Bij de wagens werd de puntensystematiek aangepast en vereenvoudigd, wat goed is bevallen. Met 

een aanvullende checklist was er extra aandacht voor alle bouwkwaliteiten. 

Johan Westra 

Voorzitter van de Optochtjury   

 

 

 

 

 

 



Wagens 

1e plaats:  CV De Pierewaaiers 

Motto:   In Poolonaise naor Kaaiendonk, ‘tis as T’uiskomme! 

Opnieuw, voor hoe vaak al? een eerste plaats voor CV De Pierewaaiers. Weer een prachtige creatie. 

Gewaagd poolijs met wit en blauw, maar daardoor kwamen de kleuren van de rest van de wagen 

mooi tot hun recht. De vleugels van de blauwe gans – waarop weer een grote dolfijnachtige pop – 

konden in drie fasen uitgeklapt worden tot een spanwijdte van 9 meter. Jammer dat deze beweging 

nauwelijks uitgevoerd is, waardoor weinig mensen dit hebben kunnen zien. We begrijpen dat op een 

deel van de route de weg te smal is voor zoveel breedte, maar op plekken waar het wel kon – de 

Markt! – gebeurde het niet. 

Zoals immer was op de basis van de wagen, dit keer zoals al gemeld wit en blauw poolijs, een bonte 

verzameling toepasselijke dieren en poppen afgebeeld. Echter: is een poolvos niet wit? en waarom 

pinguïns in de loopgroep terwijl de wagen geheel geënt is op de Noordpool?  De trekker was een 

grote Eskimo met sneeuwschoenen die een viskar duwt. Poppen en echte Pierewaaiers zijn aan het 

vissen. Een blauwe en een roze walrus, een rendier met een vervaarlijk gewei complementeren de 

show die als toppunt een ronddraaiende Eskimo kent. De toegelaten hoogte van 9 meter moet 

gehaald worden. 

Waarom een eerste plaats voor De Pierewaaiers, terwijl in de grote Kaaiendonkse optocht vier 

geweldige wagens meereden die ieder voor zich bij de toeschouwers een grote indruk achterlieten? 

Doorslaggevend voor de jury was de afwerking van de wagen. Daar was de wagen van deze 

vereniging op ieder onderdeel net iets beter. En zo gaat het in een competitie: de beste mag winnen. 

 

2e plaats en winnaar Publieksprijs:  CV Nie Mááwe 

Motto:  Wè ’n hoogtepunt 

Opnieuw, voor hoe vaak al? een tweede plaats voor CV Nie Mááuwe. Weer een prachtige creatie. Ze 

deden hun motto eer aan, het was een hoogtepunt. Vol met speelse elementen die al dan niet 

mechanisch voor veel beweging zorgden. Niet de grootste wagen, maar alles was wel fijntjes tot in 

de kleinste details afgewerkt. Daarbij sloot de act van de loopgroep mooi aan op de wagen. 

‘Dan maar de lucht in …’ is een gevleugelde kreet uit de vaderlandse geschiedenis, dit maal opgepikt 

door de bouwers uit het Kluivenduikersrijk die al sinds mensenheugenis het niveau van de 

Kaaiendonkse optocht opkrikken. Met een vliegtuigje met glijders voor de landing op de trekker 

begint het festijn. Een tweedekker, een paraglider, nog meer vliegtuigjes, waarvan een met Goofy, 

ronden de regenboog. Voor zo’n regenboog is wel een zon  nodig, en die is er in grote mate. We 

denken dat de toeschouwers echter het meest het slingerende vliegtuig onder de regenboog is 

bijgebleven. Om de hele optocht blij lachend de slingerbeweging te blijven maken is een prestatie in 

optima forma. 



Was er dan helemaal geen punt waar de jury ietwat kritisch over was? Ja. We vonden de achterzijde 

van de wagen wat abrupt eindigen, vlak en zonder enige actie. In andere jaren was ook het slot van 

de wagen prima ingevuld. 

Waarom een tweede plaats voor Nie Mááuwe, terwijl in de grote Kaaiendonkse optocht vier 

geweldige wagens meereden die ieder voor zich bij de toeschouwers een grote indruk achterlieten? 

Doorslaggevend voor de jury waren het originele idee van de wagen en de actie van de loopgroep. In 

deze twee onderdelen waren de prestaties van deze vereniging beter dan wagens op de volgende 

plaatsen. En zo gaat het in een competitie: de prestaties bepalen de uitslag. 

De jury wil verder vermelden dat CV Nie Mááuwe de winnaar van de publieksprijs is. Gezien de kleine 

verschillen in beoordeling tussen de winnaar en de bezetter van de tweede plaats is deze prijs geheel 

verdedigbaar. 

 

3e plaats:  CV De Loltrappers 

Motto:  Wij voare dees joar binne in onze eige T’uishoave 

Opnieuw, voor hoe vaak al? een derde plaats voor CV De Loltrappers. Weer een prachtige creatie. De 

wagen is mooi afgewerkt en heeft een bijzondere techniek om het schip te laten bewegen. Veel 

toeschouwers dachten dat hij omviel. 

Het eerste dat we van de wagen van de Loltrappers zien is de loopgroep. Mooi in matrozenpakken 

gestoken omgeven zij de wagen. Voor de wagen uit zijn er een aantal die zwembanden meevoeren. 

Maar als je een groep voor de wagen laat meelopen, laat ze dan een goed ingeoefende act uitvoeren. 

De wagen zelf is in de traditie van de Loltrappers kleurrijk, uitbundig, vol  bewegende elementen en 

vooral fantasievol. De Sint Jantoren achterop heeft een mooie vorm en dito kleuren. Bij varen 

denken de Loltrappers duidelijk vooral aan zeerovers, gezien de hoed van de groene papegaai-

stuurman. De kapitein heeft de uitkijk op zijn hoed. De pijp rookt echt. Ze hebben zich duidelijk 

uitgeleefd of ingeleefd in een fraaie schuit.  

Waarom een derde plaats voor de Loltrappers, terwijl in de grote Kaaiendonkse optocht vier 

geweldige wagens meereden die ieder voor zich bij de toeschouwers een grote indruk achterlieten? 

Doorslaggevend voor de jury waren de uitbeelding en de afwerking van de wagen. In deze twee 

onderdelen waren de prestaties van deze vereniging beter dan wagens op de volgende plaatsen. 

Daarom beloonde de jury CV De Loltrappers met een 3e podiumplaats, een plaats die recht doet aan 

de geleverde prestatie. 

 

 

 

 

 



4e plaats:  CV VanVeulBierWordeZat 

Motto:   Sveervol 

Opnieuw, voor hoe vaak al? een vierde plaats voor CV VanVeulBierWordeZat. Weer een prachtige 

wagen met veel beweging (als die het blijft doen). Jammer dat de kleuren voor een wagen met als 

titel ‘Sveervol’ een beetje somber waren. Verder kan er met spuiten een hoop gewonnen worden 

door accenten aan te brengen. Deze vrijwel professionele carnavalsvereniging wil met deze creatie 

de sfeer van het Braziliaanse carnaval oproepen. Gesteund door toepasselijke muziek begint de stoet 

met drie Braziliaans uitgedoste danseressen, wel in winterkostuum (als het carnaval een week eerder 

was geweest had een Rio-uitdossing niet misstaan). Dan volgt het begin van een ongeveer 25 meter 

lange driedelige wagen, felrode duivelsachtige kop voorop. Gevoed en aangestuurd door 2 

generatoren, elektromotoren en accu’s draait en beweegt zo’n beetje alles. De paarse vogel op de 

derde wagen gaat zelfs via rails omhoog en omlaag. Ook ogen gaan open en dicht. Zoals ze zelf 

zeggen: ‘Er zijn haast geen stilstaande delen op de wagens te vinden.’ Zoals wel vaker is de eerste 

wagen de uitbundigste terwijl de duwwagen in het midden daar wat schraal tegen afsteekt en de 

generatorwagen achterop het met de al genoemde paarse vogel moet doen. Deze mindere balans 

tussen de delen heeft de jury al eerder aangegeven. Het is het logische gevolg van de indeling van de 

wagen. 

Waarom een vierde plaats voor CV VanVeulBierWordeZat, terwijl in de grote Kaaiendonkse optocht 

vier geweldige wagens meereden die ieder voor zich bij de toeschouwers een grote indruk 

achterlieten? Doorslaggevend voor de jury waren de actie en het carnavaleske van het gebodene. In 

deze twee onderdelen waren de prestaties van deze vereniging beter dan wagens op de volgende 

plaatsen. CV VanVeulBierWordeZat kondigt al aan dat zij volgend jaar 11 jaar bestaan. Dit is meestal 

voor carnavalsgroepen aanleiding voor iets extra’s. Het Kaaiendonkse carnaval kijkt er met spanning 

naar uit, want CV VanVeulBierWordeZat blijft een speciale plaats houden in de optocht.  Het doel 

voor volgend jaar lijkt bij voorbaat duidelijk: het podium. 

 

5e plaats en winnaar De Koning Verfprijs (mogelijk gemaakt door De Koning Groep):  B.C. Wa nauw 

Motto:   Bei elk festje of partei zen wei dr as de kippe bei 

Dat was even schrikken toen we de lijst met inschrijvingen voor de optocht 2019 te zien kregen: geen 

Moatjes! Staan ze in 2018 voor het eerst op het podium met een derde prijs en dan stoppen. 

Stoppen doe je pas op het hoogtepunt en zo ver waren ze nog niet. Maar gelukkig; ze zijn er nog wel, 

alleen met een andere naam, verder geheel aansluitend bij de groep die we al zo lang kennen. 

Op de wagen zijn feestende kippen te zien en aangezien het carnaval is, feest de vos zelfs mee. Daar 

zullen alleen de kippen niet zo blij mee zijn. De toeschouwers zijn wel blij. Het is een prachtige 

wagen. Je waant je zo op een boerderij – de kippen kakelen luid en vrolijk en de haan kraait. Tijdens 

de rit overstemt de mechanische muziek de boerderijgeluiden en dat is jammer. Van de bewegende 

delen valt natuurlijk de vos allereerst op – hij wipt – een wipvos. De ogen van de vos bewegen. 

Jammer dat alleen de vossenkop goed gemodelleerd was. De kippen voorop zien de vos al hangen en 

vliegen luid kakelend verschrikt op. De ‘begane grond’ van de wagen en de trekker bestaat uit een rij 

kippenhokken. De eieren liggen in het stro. De van karton gemaakte dakpannen, nokvorsten en 



leisteenpannen zijn heel mooi gevormd. Boven de kippenhokken verschijnt café De Kloek – ter 

overname. Dit was een leuke verwijzing uit het Kattegat naar ontwikkelingen in de Kaaiendonkse 

horeca. De loopgroep is minder dan in de tijd van de Moatjes. Ze lopen voor de wagen uit maar 

voegen als uitbeelding weinig toe.  

Tijdens het verloop van de optocht sloeg het onheil toe. De overvloedige regen veroorzaakte 

kortsluiting, waardoor niets meer werkte. Gelukkig kon de wagen op het eind van de Arendstraat 

richting Keiweg worden gestald en konden de technici daar het probleem verhelpen. Vrijwel 

achteraan kon Wa nauw de optocht afmaken en zo de verdiende puntenwaardering incasseren. Dit 

maal geen podium, maar toch een zeer verdienstelijke vijfde plaats. 

 

6e plaats:  CV de Tobbers 

Motto:  Da ziede nie faak hier 

Inderdaad kom je bij de Kaaiendonkse carnavalsoptocht een wagen uit ‘Duizend-en-een-Nacht’ niet 

vaak tegen, zeker niet met een fakir – een leuke woordspeling. Daarom is het fijn dat de Tobbers uit 

het Kluivenduikersrijk ons hiermee verrassen. Het is een relatief kleine maar fijne wagen. De 

kamelenkop als binnenkomer doet het prima. De kop beweegt heen en weer en de begeleidende 

dame helpt hem daarbij. Meer Arabieren en Arabierinnen staan op de wagen, in prima kostuums en 

met bijpassende bewegingen. Ze zingen uit volle borst met de muziek mee. Kleine details tonen dat 

de Tobbers de  verschillen tussen Kaaiendonk en het Kluivenduikersrijk kennen: achterop de wagen 

staan geelgroene koepels met er op aan de rechterkant een kluif en aan de linkerzijde een worst. 

Boven de wagen torent een blauwe muis? gestoken in een Brabants Bont hemd. In verband met de 

regen hebben de Tobbers delen van de wagen met dun plastic omkleed. Gezien de elektrische 

problemen van een aantal wagens was dat geen overbodige luxe. 

Dit was de tweede deelname van deze groep en was de wagen in het eerste jaar al heel knap, nu is er 

al weer veel verbetering. Een klassering een plaats hoger was het resultaat: dit jaar een 6e plaats. Als 

de progressie zo stug doorgaat staan ze binnen een aantal jaren op het podium. 

 

7e plaats:  BC Waor komme ze nouw wir meej aon 

Motto:  Bij ons thuis is het altijd een zoette inval 

Deze BC doet hun naam eer aan. Waar komen ze nu weer mee aanzetten. Het is een beetje een 

onsamenhangende uitbeelding. De wagen heeft weinig beweging en figuren. De trekker is een ijsco-

auto. Het huisje heeft twee opengewerkte slaapkamers, in spiegelbeeld gemaakt, met een hond 

onder het bed en een poes in de hoek van de kamer. De klok staat op elf over elf. En zo zijn er meer 

carnavaleske accenten. De put achter op de wagen gaat op en neer. De zuurstokken, de lollies en het 

ijshoorntje verbeelden de zoete inval. Het geheel is in mooie kleuren gespoten. Het dak is zeker qua 

kleurstelling geslaagd. Aan de narrenkop is te zien dat deze BC het modelleren best wel onder de 

knie heeft. Als totaal is het aan de magere kant. Vandaar dat ze vergeleken met de uitslag van 2018 

een plaats gezakt zijn. 



 

8e plaats:  C.V. De Knopkoppen 

Motto:  Wij gaon als d’n brandweer! 

Inspelend op het motto van het Kattegat - Dur zwaojt wa – laten ze vooraf weten dat ‘Meej onze 

zwaojlampen aon zullen wij dur als d'n brandweer staan’. 

Deze groep – in voorgaande jaren bekend als ’t Zooike Kids – heeft zich dus dit jaar op de brandweer 

gestort. Voor jongeren met belangstelling voor techniek een begrijpelijke keuze. Ze hebben heel 

goed naar de echte brandweerwagens gekeken en daar een carnavaleske invulling aan gegeven. De 

zijsteunen bewogen in en uit. Mooi gedaan! De duweenheid was verpakt in een slangenwagen. 

Jammer was wel het onversierde aanhangwagentje achter de duwer. Was deze aanhanger echt 

nodig? 

De vrolijke loopgroep was gekleed in mooie rode pakken, heel passend bij het rood van de wagen. Ze 

deden een vrolijke dans, al had er best iets meer geoefend  mogen worden. Dat had het gelijk 

bewegen en de ordelijkheid bij begin en eind kunnen verbeteren. De wagen had een aantal 

bewegende elementen, waarbij vooral de ladder boven op de wagen opviel. Ook de aangekondigde 

zwaailampen ontbraken niet maar branden wel. De groep gaat duidelijk elk jaar de techniek beter 

onder de knie krijgen. De pop en de kop achter op de brandweerwagen waren mooi gemodelleerd 

compleet met handblusser. Verder vorm- en plakwerk waren ook weer een stap omhoog, zij het dat 

vergeleken met de gevorderde bouwers er nog wel een weg te gaan is. 

 

9e plaats:  VVBE Lijn Elf 

Motto:  't Is as Toos komme (of) Toos is t’uisgekomme 

VVBE Lijn Elf liet ons bij de inschrijving weten dat ze opnieuw deelnemen met de ‘gebruikelijke bus, 

wederom carnavalesk versierd’, met daarachter een aanhangwagen met een tableau vivant. De 

carnavaleske versiering is de jury niet opgevallen. Het enige deel dat kon worden beoordeeld op de 

gestelde toets punten, is de aanhangwagen met het ‘tableau vivant’. Toos of t’uiskomme, afgeleid 

van de strip in De Stem, is een leuk carnavalesk onderwerp. T’uis zittend geeft Toos commentaar op 

alles wat zich rondom afspeelt. Jammer dat het slechts af en toe half hoorbaar was. Van de 

aankleding en afwerking had wel meer werk  gemaakt mogen worden. Het ziet er nu zo uit alsof het 

op een laat moment bij elkaar gescharreld is, of is deze schijn bedrieglijk? 

Waar de jury moeite mee heeft is dat standaard voertuigen, beperkt uitgedost, meedingen naar het 

prijzengeld van de categorie wagens. Dat doet andere bouwers echt te kort. De jury heeft aan de OCS 

deze zorg kenbaar gemaakt, welke wordt gedeeld. Bij de volgende optocht zal het reglement, dat 

hiervoor aanknopingspunten biedt, strikter worden toegepast en wellicht verder verduidelijkt. Dat 

gezegd hebben, moet VVBE Lijn Elf zeker mee blijven doen. 

 

 



Paren en Individuelen 

 

1e plaats:  Zotteboerenvasteavondbedoening 

Motto:   AiAAiááááái 

We zijn altijd weer blij als we de naam van het duo zonder fouten op papier hebben en dat geldt dit  

maal ook voor het motto. Dat was even goed kijken! Nu hadden we bij de act ook al goed  moeten 

kijken om alle finesses te doorgronden, dus we waren voorbereid. 

De zotte boeren namen ons mee naar het Wilde Westen. Daar moet je goed bewapend zijn, want 

voor je het weet sta je oog in oog met een boef. Zo ook dit keer. De acteerkwaliteiten van dit  

carnavalsduo zijn uitgebreid bekend. Wat de jury ditmaal opviel was de mix van virtueel en reëel – 

passend in deze tijd van computer, smartphone en gadgets. Vloeiend ging de act van realiteit over in 

een scene die op een spelcomputer niet had misstaan en daarna weer terug. En dan ook: wie jaagt 

op wie? Wie is de boef en wie de sheriff? Prachtige carnavalszotheid was het resultaat, spontaan 

applaus van de kijkers en vrolijkheid over het gebodene. Ook tussendoor, op weg naar de plaats van 

de volgende uitvoering van de act bleven de acteurs in hun spel. Iets dat je zelden ziet. Dat de 

kostuums en de attributen van Zotteboerenvasteavondbedoening van hoog gehalte zijn is niets 

nieuws. Speciaal de geluidsband achter de act viel dit jaar op – versterkte de act sfeervol. Was alles 

top en perfect? Nee, toch niet. Niet alles was zelfgemaakt en in stijl. De afstandsbediening, belangrijk 

voor de pointe, was van de tv meegegrist. Maar een kniesoor …….. 

Voor de derde achtereenvolgende keer veroverde Zotteboerenvasteavondbedoening in de categorie 

paren/individuelen de 1e plaats. Zo’n hattrick is best bijzonder. 1e worden is best moeilijk, maar 

moeilijker is het 1e te blijven. De jury is benieuwd of de gebroeders ook aan 4 op een rij doen. 

 

2e plaats:  CARNAVAL GO 

Motto:   Spoorloos 

Voor Kaaiendonk betekent ‘spoorloos’ maar één ding: geen treinen. Dit al jaren beklemmende gevoel 

van afgesloten zijn van het net der nationale en internationale spoorwegen komt niet alleen voor bij 

bestuurlijke carnavalsvierders maar ook bij de gewone carnavalsgasten en deelnemers aan de 

optocht. Waarom moeten Kaaiendonkers altijd naar het Kielegat als ze met de trein willen reizen? 

CARNAVAL GO is in dit onderwerp gedoken en heeft door uitgebreide huisvlijt licht in de duisternis 

kunnen brengen. Een stevig boekwerk op rolletjes was het resultaat van de inspanningen. 

Toeschouwers van de optocht – de echte Kaaiendonkers dus – kregen het resultaat van de intensieve 

nasporingen te zien: een exposé waar menig gerenommeerd onderzoeksinstituut een puntje aan kan 

zuigen. 

 

 



Er war uns een trèntje zunder spoor – trèntje ‘spoorloos’ 

Maar zunder spoor gene richting 

Hij wer ooverall  geweejst maor nergens voelde hij zig T’uis 

Het treintje bewoog over de kaart met de omgeving van Kaaiendonk, maar voelde nergens rails 

onder de wielen. 

Maar toen voelde hij dat daer iets goeds in d’n grond zat: een Bombast !! 

Kaaiendonk – want ook zunder trèntje en spoor 

‘Tis as T’uiskomme! 

 

Nu maar hopen dat er niet over enige tijd een intercity langs raast zonder station Kaaiendonk aan te 

doen. Want dan zijn alle inspanningen van CARNAVAL GO voor niets geweest. Voor de optocht 2019 

echter is de carnavalsact een echte treffer geworden. Een act waar de toeschouwers nog lang aan 

zullen denken, gezien de enthousiaste reacties die de inbreng van CARNAVAL GO losmaakte. De jury 

rekende tot een 2e plaats op het uitslagenbord verscheen. 

 

3e plaats:  CV de Dooke 

Motto:  Zo as ut spiegultje thuis staot, leet tie nerregus 

CV de Dooke hebben al vaker bewezen meesters van de synchrone beweging te zijn. Daarbij zijn zij 

altijd trouw in rood (en groen) gekleed en voor de attributen gebruiken ze stijlvol deze kleuren. Het 

hoofdpunt van het meegevoerde wagentje was het deel dat er niet was: de spiegel – een ‘eye-

opener’. Om dit niet aanwezige deel was de gehele act gebouwd en dat was heel knap. Beide 

deelnemers moesten niet alleen volkomen gelijk bewegen, maar ook nog contra! Dat maakt het extra 

moeilijk en extra beter. Zelfs de emmer werd gelijk leeggegooid! Met een spiegel of ruit zijn heel wat 

dingen te doen en deze werden feilloos en vlekkeloos uitgevoerd. Daarnaast was het wagentje ook 

geheel spiegelbeeldig uitgevoerd – met poes, tegeltje en Groucho Marx karikatuur. De toeschouwers 

van de grote Kaaiendonkse optocht hebben met volle teugen genoten van deze leuke act en hun 

waardering laten blijken. Voordeel van de niet aanwezige spiegel was wel dat de overvloedige regen 

er geen druppels op achter kon laten. 

Ook CV de Dooke zijn deelnemers die al een groot aantal jaren een bijdrage leveren aan de jaarlijkse 

optocht en de jury elk jaar weer verrassen met een originele act. Dat dit wordt gewaardeerd blijkt 

wel uit het feit dat een goede klassering en geregelde podiumplaatsen hun deel is. 

 

 

 



4e plaats:  CV Pastapakoe 

Motto:  Bij ons kunde veilig beleggen 

De dames van CV Pastapakoe zijn experts in beleggen. Voor elk beleggingsprobleem hebben zij een 

passende oplossing. Door hun chique kostuums zetten ze de toeschouwers aanvankelijk wel op het 

verkeerde been. Gekleed als financiële kenners doen ze de Kaaiendonkers denken aan medewerkers 

van de Zuidas die van geld beleggen hun brood hebben gemaakt. Maar bij nader inzien houdt 

Pastapakoe het toch liever bij het echte brood en het echte beleg. Als de beleggingskoffer opengaat 

wordt het duidelijk. De toeschouwer die wel beleggingsadvies kan gebruiken mag een keuze maken 

uit diverse mogelijkheden tot broodversieren, alle even smakelijk. Een kleine leuke act die goed paste 

in de optocht van dit jaar. Alleen jammer dat toeschouwers die niet bij de act betrokken werden niet 

begrepen wat het carnavaleske aan de zaak was. Misschien had Pastapakoe ook meer werk van de 

dubbele bodem kunnen maken. De ontbijtkoffer was mooi gemaakt, maar het nadeel was dat, zodra 

de deksel openging de spanning uit de act verdween. De jury wil de deelnemers danken voor hun 

deel in de Grote Optocht. 

 

5e plaats:  De Jeukneuzen 

Motto:   ‘Tis hier net as T’uis 

Het motto van het Kaaiendonkse Carnaval 2019 heeft De Jeukneuzen op het idee voor hun deelname 

gebracht. Met relatief eenvoudige middelen werd een huiskamer neergezet en gelijk de mogelijkheid 

gemaakt de toeschouwers bij de act te betrekken, altijd een belangrijk pluspunt voor de jury. Op een 

sombere dag als de carnavalszondag is een schemerlamp nodig om te zien wat je aan het breien bent 

– een rood en groene trui – en dus vraag je iemand uit het publiek of zij (of hij) de lamp even wil 

vasthouden. Net zo is het gezellig een schilderij aan de muur te hebben. Dus zoek je een andere 

toeschouwer voor deze taak – schilderijophouder zijn. Dan kan je samen rustig naar de Prins op 

televisie kijken – net as T’uis. Het gehele huiskamergebeuren paste op twee karretjes en dat was 

ingenieus gedaan. De rest van de kostuums en de aankleding was ook keurig verzorgd. Menig 

huisgezin zou blij zijn met zo’n knusse tv-hoek. De jury kon deze act zeer waarderen en hoopt  nog 

vaker van de ideeën en creaties van de Jeukneuzen te mogen genieten. 

 

6e plaats:  Pluizig & Blauw 

Motto:  Van unne mug … 

Pluizig & Blauw was dit jaar individueel en had rood en zwart gekozen als kleuren voor het kostuum. 

Het gekozen motto, duidelijk leesbaar op het wagentje, moet de toeschouwers al een hint gegeven 

hebben: daar moet je een olifant van  maken. Maar hoe??? In de verste verten geen slagtanden of 

grote oren te bekennen. Daar had Pluizig & Blauw echter wat op gevonden. Van de toepasselijk 

olifantgrijze letters M U G leverden de M en de U, op speciale wijze op de spies aangebracht als lijf, 

en de G als kop met slagtanden er met de hand bijgehouden een perfect  beeld van een olifant op. 



Je moet er maar opkomen. Zo kennen we trouwens Pluizig & Blauw al geruime tijd: speels omgaan 

met kleinigheden en daar een doordenkende carnavalsact mee samenstellen. Zij het dat het een 

kleine act is. Het viel de jury op dat de ingeroepen hulp van de toeschouwers lang  niet altijd 

optimaal gebruikt kon worden. De letters waren waarschijnlijk van piepschuim gemaakt en konden 

niet vlot op de spies gemonteerd  worden. Daardoor duurde de act lang en moest Pluizig & Blauw het 

werk overnemen. Daardoor ging ook de ‘pointe’: hoe complementeert de G de olifant? wat verloren.  

Dat was jammer. Toch hebben we genoten van de ‘deelneemster van de fijne glimlach’ en zien we uit 

naar de creatie – individueel of als paar -  in Carnaval 2020. 

 

7e plaats:  C.V. De Kaaimannen 

Motto:  Ge zult dur moar meej T’uiskomme 

 

De Kaaimannen waren op zoek naar een halve 

zool; met de andere helft T’uiskomme is niet 

zo’n prettig idee. Nadeel van deze act is de 

uitvoering: een kistje of koffertje dat 

opengeklapt wordt en waar dan het gezochte 

inzit. De dubbele bodem wordt getroffen door 

de spiegel in het deksel: de figuurlijke ‘halve 

zool’ kon zich in de spiegel aanschouwen. Het 

is een veelgebruikte manier om carnavalesk 

over te komen, maar die nu onderhand toch 

wat versleten aandoet. Positief was dat de 

Kaaimannen keurige kostuums droegen 

versierd met veel halve zolen in diverse 

kleuren. Ze deden hun uiterste best zoekend 

over te komen en vroegen de toeschouwers 

om hulp. Ze hadden misschien zelf wat meer 

´halve zolerig´ moeten zijn. De jury wil op deze 

halve pagina dank uitspreken voor de 

enthousiaste deelname van dit duo en de 

hoop uitspreken dat in komende jaren ze 

paginabreed haar waardering kan laten 

blijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8e plaats:  Duo van Lotje Getikt 

Motto:  Mun Chinees 

 

Mun Chinees is verkeerd gevalluh en dun Bombast ok. De Chinees heeft er een gebroken been aan 

overgehouden en de Bombast die de rolstoel duwt z’n maag is overstuur. De gezichtsuitdrukking zegt 

genoeg. En dan moet je aan het infuus. Meeleven vanuit het publiek was er genoeg, maar dat leidde 

niet tot verandering, laat staan verbetering. En dat is jammer, want zoals al meer gezegd: carnaval 

moet leiden tot elkaar helpen en begrijpen. Het duo heeft veel werk gemaakt van de passende 

kleding en aankleding: rolstoel, teksten en versiering. De act als geheel was alleen nogal dun. En daar 

was best meer van te maken, zeker van de problemen met de Chinese maaltijd. Daarom was een 

hoge klassering volgens de jury niet haalbaar. Daarvoor moet je meer doen dan naar het publiek 

rijden en roepen dat de Chinees gevallen is en pijn heeft. Dat is jammer, zeker omdat de act er prima 

uitzag en veel potentie heeft. 

 

9e plaats:  GEKKE COR 

Motto:  IK BEN UN LAMZAK 

Behalve de typering van het motto liet Gekke Cor nog weten een slappeling – nietsnut – luiaar(d)t – 

lapzwans te zijn. Dan kan je inderdaad beter maar in een zak gaan zitten en alles over je heen laten 

komen. Dat deed deze deelnemer dan ook. Wel stak hij zijn grote neus door een opening in de zak en 

gaf daarmee de indruk dat alcoholische versnaperingen een deel van de oorzaak zijn. Bij carnaval 

steun je elkaar en accepteer je de ander zoals hij is. Verder wil je helpen waar  mogelijk en daarom 

was het jammer dat een nadere uitwerking van Cors innerlijke situatie ontbrak. Hoe is Cor geworden 

die hij is? Kortom: Cor, kom uit je lethargie en maak er wat van! 

 

 

 



Grote groepen 

 

1e plaats: KCK Peppi Lam 

Motto:  Dees jaor ebben we ut beste pèèrd van stal gehaold  

Ze hebben de poppen thuis gelaten, maar nu laten ze de paarden dansen!                                         

Alweer dik de eerste plaats voor Peppi Lam. ‘Dees  jaor ebben we ut beste pèèrd van stal gehaold’ 

was hun motto. Wederom een hilarische act van  deze vermakelijke groep enthousiastelingen! Fier 

reden paarden en ruiters in draf en galop door de Kaaiendonkse straten, gestoken in groene  en 

aubergine colberts,  compleet met rozet op de revers en echte cap, witte kousen en echte rijlaarzen.  

De paardjes waren schitterend afgewerkt, met de overloop van de paardenhalzen in het lijf, de 

dekentjes, de staarten. De leidsels waren subtiel in de smulnarrenkleuren. Ze stalen de show met 

hun strak geregisseerde paardendressuur op vrolijke Weense muziek die het publiek kon meezingen.   

In keurige rijtjes staken ze de weg over en kruisten elkaar. De hele weg hebben ze het publiek weten 

te vermaken  waarbij een aantal ruiters aanstalten maakte voor een echte paardensprong.   En dat in 

de gietregen…… Chapeau! 

 

2e plaats: CV Witte gij iets beters dan….? 

Motto:  Kaais vers tappen 

Deze groep probeerde het publiek en de jury te verleiden met hun vers getapte Rooie Boel, en dat is 

ze gelukt!  ‘Kaais vers tappen’ was hun motto, met een knipoog naar Max Verstappen.                      

Hun race-autootjes kunnen zo meedoen op het prinselijke Kaaiendonkse race-circuit.  (Heeft Prins 

Mienus XIV hier aandelen?) We zijn onder de indruk van de race die deze enthousiaste coureurs 

gelopen hebben, de energie spatte er vanaf en ze haalden allemaal de finish: T´uis! Echt, jullie 

hebben geen extra energiedrankjes meer nodig.  En dan die prachtige Kaaiendonkse pakken in de 

Smulnarrenkleuren afgebiesd met de zwart-witte finishvlag en al die gele helmen.  De mensen langs 

de weg kregen nog wat hartverwarmende Rooie Boel vers getapt, en daar gingen ze weer, 

vrrroemmmmm, vrrroemmm, op naar de volgende ronde.                                                                                                       

NB. De jury waardeert het zeer dat we werden uitgenodigd om van te voren ‘een blik te komen 

werpen’ op jullie werkplaats, maar had jullie uitnodiging te laat in de gaten.                                                     

De volgende keer komen we graag langs!                

 

 

 

 

 



3e plaats: Ut Kaaiendonks Kepelleke d’ Askruizen 

Motto:  Hoge Noodt 

Imponerend waren d’ Askruizen met hun loopgroep van 60 mensen, in hun eigen kleuren wit en 

rood, glimmende rode klompen en prachtige hoofddeksels die een beetje aan omgekeerde wc 

borstels deden denken. Hun motto was Hoge Noodt en dat werd in allerlei variaties uitgebeeld.        

Er werd in het wild rond geplast (ach ja, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is), waarbij het toch al zo 

door de regen geteisterde publiek het soms moest ontgelden. Gelukkig droegen ze hun eigen kakhuis 

mee en was er voldoende wc papier aanwezig. Ook de kokosnoot, de hoogste noot en zelfs 

barensnood, de nood van Tom du Moulin, en het noot schieten  zorgden samen met hun eigen kapel 

voor een vrolijke noot. Oh ja en niet te vergeten het kastratenkoor, daar was geen noot te zien maar 

des te meer te horen. Over de Dikke en de Dunne moest de jury wel een nootje kraken…. tot het 

kwartje viel. Een zeer verdiende derde prijs dus voor deze vrolijke groep met een kleine 

kanttekening; voor het publiek was het wel erg veel informatie en woordgrapjes tegelijk en hier en 

daar wat rommelig als de groep in kleinere groepjes uitéénviel. Gelukkig was er tenslotte de 

schoonmaakploeg die van de nood een deugd maakte!  

 

4e plaats: Ut ies we 

Motto:  Tis as T´uiskomme! 

Deze mooie sportieve honkbal groep maakte de ene homerun na de andere op KaaienHonk. ‘Tis as 

T’uiskomme’  was hun motto en dat was te zien als na de slag de homerun werd gemaakt, het ‘home’ 

openklapte en er een heuse warme huiskamer tevoorschijn kwam waar het goed toeven was. Erg 

mooi gemaakt met een scharnierend huis in de Kaaiendonkse homekleuren, de handschoenen met 

hun rood-groene vangnetje tussen duim en wijsvinger, de grote bal, de omroeper, en de dansende 

panda-mascotte.  Alles tot in de details uitgewerkt compleet met ‘stiksels’ op bal en handschoenen. 

De bal werd geslagen met de honkbalknuppel en de prinselijke speler maakte een homerun door de 

smalle straatjes van Kaaiendonk, om dan vermoeid en gelukkig weg te zakken op de bank. Soms 

miste de jury het contact met het publiek. Doordat de grote handschoenen het zicht benamen kwam 

de act minder duidelijk over. Dat heeft net die paar puntjes uitgemaakt waardoor jullie niet in de 

prijzen vielen.  

 

5e plaats:  Hoezo? 

Motto:  3 x elf, we pakken groots uit!   

Hoezo? bestaat al 33 jaar en vrolijkt met hun muziek menig Oosterhouts festival op.   Vandaar dat ‘3x 

elf, we pakken groots uit’ het motto was.  Op allerlei manieren werd het getal 33, 3x elf uitgebeeld,  

waarbij ook het publiek werd betrokken. Uit het grote blauwe pakket met rood lint verschenen drie 

prachtige bibberende elfen met nog een pakket  dat werd uitgepakt met een spandoek dat  samen 

met het publiek werd uitgerold waarbij de tekst ‘GROOTS’ tevoorschijn kwam. Vervolgens waren er 

nog kleinere doosjes voor het publiek met kleine papiertjes en de tekst ‘GROOTS’; een geestige 



woordspeling.  Heerlijk die vrolijke muziek, en ook bij de muzikanten doosjes als hoofdeksel; een 

mooi compleet beeld. In dit geval extra vermeldenswaard vindt de jury de zilveren regencapes 

waarmee het slechte weer getrotseerd kon worden zonder verhullend plastic. Echt een grootse 

groep waar Kaaiendonk GROOS op kan zijn.  

 

6e plaats:  De Kaaikrakers 

Motto:  Bij ons bent u welkom 

De jury is blij met deze band, met hun Welkom ballonnen.  Goed en divers gemutst lopen ze al jaren 

mee met de grote optocht, en de groep wordt alsmaar groter. ‘Bij ons bent u welkom’ was hun 

motto en dat hebben ze de hele rit volgehouden met hun muziek, om ons allemaal op te vrolijken. 

Dank jullie wel! Het ’wees welkom’ is wederzijds. 

 

7e  plaats:  Twins Honk- en Softbalvereniging 

Motto:  T(w)i(n)s as T´uiskomme! 

Het is de eerste keer dat deze groep meeloopt en het plezier straalt er vanaf. Deze  Honk- en 

Softballers vermaakten het publiek  met plastic balletjes die met vaart het publiek werden ingeslagen 

en ondertussen werd er een homerun gelopen.   Bij een softbal- en honkbalclub die al 50 jaar bestaat 

is dat al veel geoefend en het gaat ze dan ook goed af. Kinderen en ouders liepen enthousiast mee in 

sportkleding, gevolgd door een ballenkar, en maakten van de gelegenheid gebruik nog wat nieuwe 

leden te werven.  Dat er zoveel kinderen meeliepen heeft de jury zeer gewaardeerd; als ze nu het 

carnavalgevoel al meekrijgen is er toekomst voor het carnaval. Nog wat verder trainen op het 

carnavaleske, wie weet hebben we er dan misschien volgend jaar een echte carnavalsgroep bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleine groepen 

 

1e plaats:  C.V. Ketel 

Motto:  Wai bezurregûh jullie un kaai-goeie carnaval 

Het kan niet actueler: net in de week dat PostNL en Sandd  samengaan komt CV Ketel met een lokale 

Kaaiendonkse postbezorging. ‘Wai bezurregûh jullie un kaai-goeie carnaval’ was hun motto en daar 

zijn de Smulnarren en Smulnarinnekes  maar al te blij mee, want zo doorbreekt deze mooie groep het 

monopolie van de postbezorging. En ze doen nog veel meer! Want van hun muziek van ‘Vieze Jack’ 

krijgt de héle goede toehoorder rode oortjes. Wat is dan dat héle goede gevoel…..de jury durft hier 

geen uitleg aan te geven, en het zal menigeen zijn ontgaan, maar heel leuk gevonden jongens.                                                                                                                                                             

Hun uniformen zijn in de kleuren van Kaaiendonk, de postbodes zijn duidelijk in vaste dienst als je 

ziet hoe mooi hun uniformen met hoge hoeden zijn afgewerkt en ze bezorgen al dansend brieven en 

pakjes aan het publiek. De wielen van de bestelbus blijven hard draaien, en de bewegende 

ruitenwisser komt met deze regen goed van pas. Een toren met pakjes dreigt soms wel om te vallen 

midden in het publiek, maar nee….toch weer niet. En daarmee kregen ze het publiek aan het lachen 

en werd door heel Kaaiendonk een kaai-goei-gevoel bezorgd.  Volgend jaar doen ze weer mee, 

hebben ze al in een brief met indrukwekkende stempels aangekondigd, want dan vieren ze hun 11-

jarig bestaan en iedereen wordt uitgenodigd dat met hen te vieren.  We zijn graag van de partij en 

zijn benieuwd waar ze dan weer mee thuiskomen! Ze kunnen zichzelf moeilijk nog overtreffen.  

 

2e plaats:  C.V. Makkeluk Zat 

Motto:  Ge mot wel erst T´uis kenne komme… 

Kostelijk, deze tuttige dames in hun roze auto´tjes die moeite hebben met het bedienen van de 

felroze telefoon-TomTom en zich nog  steeds blijven gedragen als de huisvrouw die niet kan 

autorijden of inparkeren en niet zelfstandig de weg kan vinden.   ‘Vrouwkes en de weg vinden, des 

gin gouwe combinatie’ vinden ze zelf, met als motto: ‘Ge mot wel erst T’uis kenne komme….’.  Ze 

waren als ouderwetse parelsnoer dames prachtig gekleed in groene rok, roze blouse, groene shawl, 

roze vest, afgezakte steunkousen en (allemaal dezelfde!) ouwedamesschoenen. De oubollige pruiken 

en het kunstgebit maakten de look compleet.  ‘Nu heb je er zeker spijt van dat je van me af bent ?’, 

vroeg één van de dames aan een stoere jongeman. Het publiek werd met hulpeloze blikken de weg 

gevraagd, en  we zagen veel geamuseerde gezichten bij de mensen langs de kant. Fijn dat Robin en 

Steffie in naam ook van de partij waren. Nu hopen we maar dat ze goed zijn thuisgekomen….. 

misschien heeft een prins te paard van Peppi Lam ze een zetje in de goeie richting gegeven? 

 

 

 

 



3e plaats:  De Seterse Heideroosjes 

Motto:  Mooi Keetje groet U 

De Seterse Heideroosjes hadden zich verkleed als  ‘Mooi Keetje’, de serveerster van café De 

Koppelpaarden die beschreven werd in  het boek Camera Obscura van Hildebrand en naar men zegt 

zelfs menig hooggeplaatst heer en een prins in haar herberg ontving.  ‘Mooi Keetje groet u’ was het 

motto van de hedendaagse Keetje. Met hun witte mutsjes, pruiken  en groen-rode jurkjes wisten ze 

met hun fotolijst en ‘Groetjes uit Kaaiendonk’ het publiek te vermaken. Er zijn zo’n 600 foto’s 

gemaakt van de Keetjes met hun publiek, die foto’s sieren nu heel wat huiskamers.  Eenvoudig en 

heel mooi gedaan Heideroosjes! Zo wordt het geheugen van de Kaaiendonkers over deze roemruchte 

Keetje weer eens goed opgefrist.  

 

4e plaats:  Oudgedienden 

Motto:  T´uiskomme? Voorlopig effen nie! 

Bijzonder vermakelijk vond de jury de woordspelingen rondom het motto ‘T’ Uiskomme? Voorlopig 

effe nie!’, met een knipoog naar de actualiteit. Dit groepje Oudgedienden deelde bananensnoepjes 

en bananen met ‘coke’ uit aan omstanders.  Zelfs de Prins en zijn gevolg werden voorzien van een 

lijntje ‘coke’. De firma ‘Wanzooij’  verzorgde het transport, begeleid door maffiose beveiligers op de 

motor. De echte transporteur van bananen en coke zit in het gevang, en zal dus voorlopig niet meer 

t´uiskomme.  Hij is zogezegd ‘De Pisang’. Maar deze Oudgedienden blijven fris en fruitig! 

 

5e plaats:  A.S.O 

Motto:  Luizenbroeders 

Op een deuntje uit ‘De Luizenmoeder’ zagen we ‘De Luizenbroeders’ plechtstatig voorbij komen.     

De broeders met duidelijk herkenbare lokale namen zoals Broeder Beer en Mienus liepen prachtig 

synchroon alsof ze zò in een processie meeliepen in plaats van in een carnavalsoptocht. Om dan 

plotseling te veranderen van monnik in een springerige luizenonderzoeker in vrolijke kleding, die 

luizen rondstrooide tussen het publiek om daarna elkaar en het publiek weer te ‘ontluizen’.            

Dat was nog een hele klus met al die rode en groene luizenbossen! Mooi dat contrast! De jury denkt 

dat de enorme kammen die werden gebruikt de luizen niet echt hebben afgeschrikt.  

 

gedeelde 6de/7de plaats: CV ’t Klein Gevolg 

Motto:  CS Woasterhout 

CV ’t Klein Gevolg  heeft de aandacht nog eens gevestigd op het gebrek aan een station in 

Oosterhout. En dus hebben ze zelf  ‘CS Woasterhout’ op de kaart gezet  waar het bekende 

Oosterhoutse snoep wordt verkocht en waar ieder die dat wil zelf  kan instappen en in het treintje 

mee-rijden.  Het was leuk om al die kindervoetjes in het treintje te zien.  Jammer dat het treintje 



onderweg ook vaak leeg was…..al is zo’n stoffen treintje niet echt fijn in de regen.  Hoe dan ook, het 

eerste stukje rails, nu nog van hout en touw, is gelegd en het Centraal Station Woesterhout vraagt 

om meerdere stations, daar heeft deze dappere loopgroep onze politici weer aan herinnerd! 

Wanneer kunnen de spoorbomen echt dicht en gaat het sein op groen? De Prins mag een jaar lang 

voor niks mee….  Maar ja, dat is dus ook echt niks! 

 

gedeelde 6e/7de plaats: CV met zun 2+ 

Motto:  Als du´n kat…. 

Bij CV met zun 2+ was de kat van huis. ‘Als d’un kat….’ was hun motto, ja, dan dansen de muizen op 

tafel.  We zagen de rood-groene muizen dansen op een wel-gedekte tafel, terwijl de prachtige kat, 

die heel goed acteerde, zich met muziekspeeltjes tussen het publiek begaf en het publiek 

aanmoedigde om mee te doen met het ritme van de muziek. De aarzelende muizen springen 

tenslotte toch op tafel en dansen mee. Zo maakt iedereen muziek. Leuk bedacht! 

 

8e plaats:  Carnavalsvereniging C.V.C.V. 

Motto:  C.V.C.V. valt meej d´n deur in huis 

Deze groep valt letterlijk met de deur in huis. Onverwacht bezoek is altijd een risico, maar gelukkig 

hadden ze goede wegmarkering  bij zich waarmee het terrein veilig werd gesteld.  En dan mocht het 

publiek met een echte ding-dong bel  de deur steeds weer in huis laten vallen. Leuk gevonden, deze 

woordspeling en goed volgehouden tijdens de optocht. 

 

9e plaats en winnaar Aanmoedigingsprijs (mogelijk gemaakt door Sloopbedrijf Oosterhout): 
CV De Kaaienschijters 
 
Motto:  Hoe dan? 

Nieuw in deze optocht zijn de Kaaienschijters, en zij kregen de welverdiende aanmoedigingsprijs. 

‘Hoe dan?’, vroegen ze zich af, hoe moet je thuiskomen in Oosterhout, als je geen auto hebt en 

Oosterhout spoorloos is.  Terug naar de stoomtrein, moet deze jongerengroep hebben gedacht, en 

ze bouwden een spoor, compleet met station en wegwijzers , begeleid door harde werkers in overall, 

die de verbinding moest gaan maken tussen Kielegat en Kruikenstad met een stop in Kaaiendonk. Tip 

van jury: de bus???  We zien in deze groep veel potentie. Nu nog wat meer actie en contact met het 

publiek (want de jury kijkt altijd naar de reactie van het publiek!), dat scheelt jullie weer punten.  

  

 



In de categorie Wagens Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Totaal

Plaats Nr.

1 29 CV De Pierewaaiers 60,00 63,50 65,00 64,00 61,50 628,00

2 25 CV Nie Mááuwe 60,00 60,00 60,50 63,00 60,50 608,00

3 19 CV De  loltrappers 54,25 58,00 58,50 55,00 55,50 562,50

4 15 CV VanVeulBierWordeZat 52,25 53,75 53,00 53,25 53,00 530,50

5 7 B.C.Wa nauw 51,50 53,50 53,00 49,00 51,00 516,00

6 10 CV de Tobbers 51,50 47,50 49,50 47,00 49,50 490,00

7 32 BC waor komme ze nouw wir meej aon 52,00 49,50 48,50 46,00 47,50 487,00

8 4 C.V. De Knopkoppen 46,00 45,50 45,00 48,00 44,00 457,00

9 12 VVBE Lijn Elf 41,75 42,00 41,00 41,25 43,25 418,50

10 2 Ut Kaaiendonks Kepelleke d'Askruizen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In de categorie Paren en Individuen Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Totaal

Plaats Nr.

1 28 Zotteboerenvasteavondbedoening 52,00 54,00 52,00 56,00 52,00 426,00

2 23 CARNAVAL GO 48,00 50,00 50,00 46,00 47,00 381,00

3 31 CV de Dooke 47,50 49,00 47,50 48,00 46,50 379,50

4 34 CV Pastapakoe 45,00 44,00 43,00 44,00 42,00 346,00

5 33 De Jeukneuzen 45,00 45,00 42,50 42,00 43,00 345,50

6 18 Pluizig  & blauw 47,00 43,00 41,00 43,00 42,00 343,00

7 21 C.V. De kaaimannen 44,00 41,00 40,00 42,50 41,00 333,00

8 13 Duo van Lotje Getikt 42,00 40,50 40,00 40,00 41,00 325,50

9 5 GEKKE COR 40,00 39,00 37,00 37,00 38,00 304,00

In de categorie Grote Groepen Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Totaal

Plaats Nr.

1 17 KCK Peppi Lam 53,00 53,00 51,00 51,00 53,00 418,00

2 30 CV Witte gij iets beters dan...? 45,00 44,00 46,00 44,00 46,00 361,00

3 1 Ut Kaaiendonks Kepelleke d'Askruizen 44,00 45,00 44,00 45,00 45,00 358,00

4 35 Ut ies wè 43,00 44,00 45,00 46,00 44,00 356,00

5 11 Hoezo? 42,00 40,00 41,00 40,00 40,00 323,00

6 8 De Kaaikrakers 38,00 38,00 37,00 38,00 37,00 300,00

7 27 Twins Honk- en Softbalvereniging 37,00 37,00 36,00 36,00 36,00 290,00

In de categorie Kleine Groepen Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Totaal

Plaats Nr.

1 22 C.V. Ketel 46,00 42,00 44,00 44,00 45,00 355,00

2 20 CV Makkeluk Zat 45,00 42,00 43,00 42,00 43,00 343,00

3 16 De Seterse Heideroosjes 42,00 42,00 44,00 43,00 42,00 340,00

4 14 OUDGEDIENDEN 43,00 42,00 41,00 41,00 43,00 337,00

5 9 A.S.O. 42,00 43,00 40,00 42,00 42,00 335,00

6 6 CV .'t Klein Gevolg 41,00 39,00 41,00 38,00 40,00 317,00

7 26 CV met zun 2+ 39,00 39,00 39,00 40,00 40,00 317,00

8 3 Carnavalsver. C.V.C.V. 39,00 37,00 41,00 42,00 38,00 315,00

9 24 Cv de kaaienschijters 39,50 40,50 39,50 38,00 39,00 312,50
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