
 

 

 

 

 

 



 

"Op ne goeie bojum” 

 

 

De grote Kaaiendonkse optocht van zondag 11 februari 2018 was wederom heel goed bezocht. Het “goei volk” 

deerde enkele buitjes, soms winters, niet. Het keek naar de “sunny side”! En daar was veel moois te zien, met de 

nodige vette knipogen. Het thema "Op ne goeie bojum” is door veel deelnemers op creatieve wijze als uitgangspunt 

genomen. Duidelijk een inspirerend thema! 

De wagens 

Liefst 12 inschrijvingen waren er onder de categorie wagens. Ook in het 61
ste

 jaar wisten de Pierewaaiers de eerste 

plaats opnieuw te bevechten. Zij werden ook bekroond met de Publieksprijs. Zonder meer een terechte winnaar bij 

zowel jury als publiek, maar een zorg voor de jury is dat de vele eerste prijzen van de Pierewaaiers andere 

deelnemers kan ontmoedigen. Niet ieder is in staat letterlijk en figuurlijk zo groot(s) uit te pakken. Iets om over na 

te denken.  

Bij de wagens valt opnieuw bij meerdere deelnemers een hoger niveau te zien, zowel vanuit de kerkdorpen als 

vanuit de stad. Hulde daarvoor!  

De jonge bouwers uit ’t Kattegat en uit Kaaiendonk verdienen opnieuw grote bewondering. De aanmoedigingsprijs 

ging naar de jongelui van de praktijkschool de Zwaaikom, die voor het eerst meededen als CV De 

Zwaaikommerkus, met als motto: “crash op nun goeije bojem”. De jury dankt alle bouwers voor de bereidheid de 

jury te ontvangen bij het bouwen. Jullie gastvrijheid, passie en openheid zijn steeds hartverwarmend! “Van Veul 

Bier Worde Zat” feliciteren wij met de prachtige verplaatste en vernieuwde bouwloods.  

De grote en kleine groepen 

De jury is opnieuw zeer te spreken over hetgeen door de groepen is geboden. Enkele acts vielen bij publiek en jury 

zeer in de smaak, wat ook leidde tot de toekenning van podiumprijzen. De groepen speelden soms in op de 

politieke actualiteit van Oosterhout. Deze is ook aan de Smulnarren en Smulnarrinnen van Kaaiendonk niet voorbij 

gegaan! 

De paren en individuelen 

De jury waardeert zowel de trouwe als de nieuwe deelnemers aan de optocht. Als  paren en individuelen sta je 

maximaal “in de kijker”. Ook hier werd een enkele maal op de actualiteit ingespeeld, wat vaak tot mooie extra 

interactie met het publiek leidde. 

 

 

 

 

 

 



Ontwikkelingen bij de jury  

De jury behield grotendeels zijn samenstelling. Fred Willems heeft de jury verlaten. Gelukkig kon Elle Joosen haar 

aandeel in het schrijven van het rapport weer op zich nemen. Yvonne Wagenaar kon mede daardoor actief jureren. 

Niet onvermeld mag blijven dat onze juryleden Ben Geutjes en Jos van Nieuwenhuizen een Prinselijke 

Onderscheiding in ontvangst mochten nemen.  

Bij de sleuteloverdracht is de jury door het genootschap van Oud-narren op speelse wijze aangemoedigd om het 

carnavaleske aspect hoog te houden bij de oordeelsvorming. Dat beschouwt de jury als een aanmoediging voor jury 

en optochtdeelnemers! 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. Een hele eer! De jury wist zich vervolgens op de dag van optocht te verrijken 

met inzet van de dames van de Kaaileaders op het uitslagpodium op de Markt. Op actie volgde dus direct reactie.  

De jury is zich mede hierdoor goed bewust van de vragen die wel eens opkomen over de rangorde van de uitslag. 

Dit blijft altijd mensenhandelen, waar heel serieus werk van wordt gemaakt. De jury beziet de puntensystematiek 

en kijkt of een vereenvoudiging meer inzicht en overzicht kan brengen.  

 

Johan Westra 

Voorzitter van de Optochtjury   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grote groepen 

 

1
e
 prijs: KCK Peppi Lam 

 

Motto: Ge ziet wel wie de touwkes in handen hèd 

 

Vorig jaar eindigden jullie op een wat lagere plaats dan we de laatste jaren van jullie gewend waren: ‘slechts’ een 

5
e
 plaats en wellicht ook voor jullie zelf ietwat teleurstellend. Het Iers geluk was toen toch niet helemaal mét jullie. 

Maar dit jaar wederom als allerhoogste geëindigd; wederom met een briljant idee en dito uitvoering. En: ook goed 

begrepen wat de jury bedoelde met het duidelijk laten overkomen van de boodschap en meer regie, zodat motto en 

act beter overkomen. Hoezo regie, hoezo act? De touwtjes worden nu letterlijk in handen genomen, waardoor de 

regie nu letterlijk wordt uitgevoerd….. Door de ‘dames’ wel te verstaan! Als dame alleen te herkennen aan de 

knalblauwe bobpruik, maar verder gekleed in jacquet en met bolhoedje. Op zich al heel leuk om de ‘dames’ in 

jacquet te steken. Zij duwen ieder een zelfgemaakte megagrote speeldoos voort: in zoete kleurtjes, leuk versierd 

met bloemetjes, dolfijntjes, vlinders etc.. Deze staat op een kier en je ziet daar al een soort slappe ‘pop’ gedeeltelijk 

over de rand er uit hangen. Dan de act: de dames maken de speeldoos open, klimmen het trapje op en nemen 

letterlijk de touwtjes (aan het welbekende kruis) in handen, waardoor ze de -als pop verklede- mannen als 

marionetten alle kanten op laten dansen. Hilarisch! Over carnavalesk gesproken! Ook de schmink van de 

mannenpoppen met o.a. grote, onschuldige wimpers, rode poppenlipjes en de rode vlechten droegen bij aan een 

sublieme uitbeelding, maar ook de gehele, herkenbare en mooi verzorgde aankleding.  Neem daarbij het feit dat 

iedereen tot het laatst toe in hun rol bleef, dan kun je alleen maar zeggen: terecht nummer 1! Gaandeweg in de 

optocht werd ook het publiek ingeschakeld om de touwtjes in handen te nemen en dat deden ze maar al te graag. 

Daar werd dan weer op ingespeeld: hoho, niet zo snel, de pop kan het niet bijhouden. Goed gevonden. De muziek 

was mooi ‘weggewerkt’ in wederom een grote speeldoos (met opwindsleutel) waarop eveneens een identiek 

geklede pop die zelf een hele kleine marionet aan touwtjes liet dansen. 

Kortom: geweldige creatie, iedereen genoot. Wij willen meer! 

 

 

2
e
 prijs: CV Witte gij iets beters dan…? 

 

Motto: Kaaise Kierewiet (van goeie bojum) 

 

Voor de tweede keer doen jullie mee als grote groep. En het lukt jullie toch maar weer mooi om ook dan in de 

hoogste regionen te eindigen. Net als vorig jaar ook nu een fraaie tweede plaats. In vergelijking met de eerste plaats 

hebben jullie het iets laten liggen op het onderdeel carnavalesk; voor de rest doen jullie zeker niet onder! Zoals 

ieder jaar raakt het publiek niet uitgekeken op de prachtige aankleding en afwerking van deze fraaie groep. Dit jaar 

is het niet anders. Ook nu is er weer veel aandacht besteed aan en werk gemaakt van de kostuums. Dat wordt 

gezien, gewaardeerd en beloond. De dames in jurken met schort, waarop wietblaadjes en de nodige spulletjes om 

de wietplantjes te verzorgen (harkjes, spades, gietertjes in kinderspeelgoed; leuk!). Op het hoofd een grote rode 

lampenkap, want ja, die wietplantjes hebben veel licht nodig. De heren dragen een grote bak voor zich met ook 

daarin grote wietbladeren en hebben eveneens een grote rode lampenkap op het hoofd. Goed geregisseerde act, 

waarin de heren de rode en groene wietbladeren in kleine stukjes knippen en de dames zakjes met rood-groene wiet 

uitdelen. Die wiet mag je dan over jezelf uitstrooien. Ook de muziek met eigen tekst en het dansje versterken het 

geheel als een mooie, goed verzorgde groep. In het meegenomen karretje zit zowaar een hele wietplantage 

verborgen, aangedreven op windenergie? Ook dat ziet er mooi uit. Leuk detail is de burgemeester die met een 

verrekijkertje naarstig op zoek is naar al die wietplantages en een opstapje bij zich heeft om te kunnen optreden bij 

ontdekking. Maar: kansloos natuurlijk! 

De jury heeft veel waardering voor jullie optreden: altijd tot in detail netjes afgewerkt, veel enthousiasme en een 

goed geregisseerde interactie. Ook het publiek vond het prachtig. 

 

 

 

 

 

 

 



3
e
 prijs: Ut ies we 

 

Motto:  Ut Kaais gerecht 

 

Deze oer Kaaiendonkse vereniging komt ieder jaar weer verrassend voor de dag en eindigt de laatste jaren meestal 

in de hoogste regionen met hun creaties. Nu een derde plaats met een actueel thema dat Kaaiendonk de laatste 

weken bezig houdt. Een Vrouwe Justitia met weegschaal, maar helaas zonder blinddoek, vormt, samen met het 

hooggerecht inclusief rechter, het tribunaal op het wagentje. Dat wagentje is mooi en strak vormgegeven in rood – 

groen; Vrouwe Justitia daarentegen had naar de mening van de jury wat fraaier vormgegeven en afgewerkt mogen 

worden. De act draaide om de weegschaal van Vrouwe Justitia; bedoeld voor het juist afwegen van bewijzen en 

getuigenissen. Op de ene waag mocht iemand uit het publiek plaatsnemen, op de andere moest een manspersoon, 

die de burgemeester moest verbeelden, gaan staan. Het vonnis laat zich raden: de weegschaal slaat positief uit naar 

het publiek. Zou e.e.a. het gevolg zijn van het feit dat de blinddoek ontbreekt en er dùs geen sprake van was dat er 

recht wordt gesproken zonder aanzien des persoons? Vrouwe Justitia is dus zeker niet blind voor specifieke 

kenmerken van de verdachte…..; het proces wordt gemanipuleerd! De rechter en tevens opperspreekstalmeester 

doet verslag van het proces, maar is helaas door zijn eigen enthousiasme heel slecht te verstaan. Mede daardoor 

begrijpt het publiek de act niet goed en worden ze er nauwelijks bij betrokken. De link naar de visser in het 

b(ac)ootje achteraan het hooggerecht werd eveneens door het publiek niet altijd ‘gevat’. Het bleef onduidelijk waar 

hij nu eigenlijk uitspraak over moest doen. Opgemerkt moet worden dat jullie met de act wel erg grote gaten lieten 

vallen; hetgeen jammer is voor de continuïteit en doorloop van de optocht. Een mooie derde plaats, wederom in de 

hoogste regionen geëindigd. Goed gedaan! 

 

 

4
e
 prijs: Hoezo? 

 

Motto: De énige lopende band 

 

Ieder jaar komen jullie met een eigen, origineel motto, zo ook weer dit jaar. Maar naar de mening van de jury ook 

wel iets té voorspelbaar, hoewel er een leuke draai aan werd gegeven. Een letterlijke uitvoering van het motto, 

eenvoudig en simpel vormgegeven en uitgevoerd. En eigenlijk ook wel iets té simpel, gezien de creaties die jullie 

voorgaande jaren in de optocht lieten zien. Wij weten ook wat jullie wél kunnen en weten te brengen. Dit jaar 

transformeren jullie de eigen band tot een lopende band; daarin zit een leuke woordspeling. Een deel van de 

muzikanten loopt in opgeblazen auto-zwembanden die aan elkaar vastzitten aan andere auto-zwembanden en zo 

dus letterlijk een lopende band vormen. De band vormt een lopende band rondom een ‘installatie’ die zogenaamd 

de stroom en technische voorziening moet leveren om de band lopend te houden. Op die installatie ook nog een 

handaangedreven draaiende band die het motto weergeeft. Leuk gevonden zijn enkele bandleden die letterlijk uit de 

band springen: de ‘losbandigen’. De mecaniciens in rode overalls die toezicht moeten houden, hebben de grootste 

moeite om hen weer in het gareel te krijgen, waarbij ze dan ook nog eens tussen de bedrijven door de lopende band 

goed geolied moeten houden. Alles bij elkaar wel carnavalesk uitgebeeld, maar jammer dat er niet meer -inter-actie 

met het publiek plaatsvond. De jury vindt het knap zoals de band al spelend en in het gareel een lopende band 

vormt, een prestatie op zich. Het plezier dat jullie beleefden straalde er van af en ook dat maakte het erg leuk om 

naar te kijken. Volgend jaar weer een podiumplaats? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex aequo 5e prijs: De Kaaikrakers 

 

Motto: Geen 

 

Dit jaar komen jullie de Kaaiendonkse optocht verfraaien met een variatie op het populaire programma Heel 

Holland Bakt: met grote witte bakkersmutsen en rode - groene Smulnarrenschorten met de tekst ‘op ne goeje 

bojem’. Zoals altijd geven jullie op jullie eigen wijze weer extra muzikale kleur aan de optocht, wat ook door het 

publiek zeer gewaardeerd wordt. Want: zonder kapellen is een optocht niet compleet. Muziek is en blijft 

onmisbaar. Voor jullie is hier de Olympische gedachte van toepassing: meedoen is belangrijker dan winnen. Jullie 

hebben, door deel te nemen, ook jezelf weer helemaal op de kaart gezet. Dank dat jullie er weer bij waren! 

 

 

 

Ex aequo 5e prijs: Ut Kaaiendonks Kepelleke d’Askruizen 

 

Motto: Zwaaie 

 

De jury vraagt zich af of jullie optreden dit jaar een vervolg is op de vraag die jullie je vorig jaar stelden: Wie 

neemt ‘t stokske over? Van Jaap Oomen wel te verstaan. Als vaandeldrager / dirigent. De tekst ‘Kaaise Vaandel 

Zwaaiers’ aan de uitvergrote baton (voorheen door Jaap als dirigent gehanteerd) kondigt de roemruchte kapel van 

weleer aan. Van verre zijn al enkele witte vlaggen te zien; dat blijken vaandels te zijn (en daarop prijkt de 

afbeelding van het vaandel). Dan verwacht het publiek natuurlijk dat de dragers ook daadwerkelijk een act laten 

zien waarbij met de vaandels wordt gezwaaid. Maar nee: de wit geschminkte vaandeldragers zwaaien zelf letterlijk; 

met het handje naar het nieuwe vaandel, triomfantelijk gedragen door de nieuwe vaandeldrager van d’Askruizen. 

Voor het publiek was deze act niet zo goed te begrijpen, want niet iedereen is er van op de hoogte dat het vaandel 

geheel gerestaureerd is en dat Peer Stoop de nieuwe vaandeldrager is. Van jullie dit jaar een eenvoudig, ingetogen 

optreden. Gelukkig wel met een zeer goed stukske muziek, zoals we dat van jullie gewend zijn en dat het publiek 

weet te waarderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleine groepen  

 

1
e
 prijs: CV Makkeluk Zat 

Motto: Bojum monster 

Dames, dames, wat een palmares hebben jullie inmiddels opgebouwd! In de zes jaren dat jullie nu als kleine groep 

meelopen in de Kaaiendonkse optocht, zijn jullie niet meer weg te denken uit de hoogste regionen. Een kleine 

groep om trots op te zijn. Dit jaar niet met vijf, maar ‘slechts’ met vier deelneemsters. Want ja, het kon niet 

uitblijven: de rammelende eierstokken van twee jaar geleden hebben geresulteerd in een zwangerschap. En die 

dame in blijde verwachting neem je in bescherming en laat je niet een rugbrekende optocht meelopen. Maar ook 

met z’n vieren staan jullie je vrouwtje! Wederom -uiteraard- in het roze gestoken; lange jas met extra lang 

voorpand, roze zonnebril. Overige aankleding afgestemd op de rood-groene Kaaiendonkse kleuren. En een grappig 

accent met effect: een felgroen snorretje. Deels verwijzend naar het motto zijn jullie met een detector op zoek naar 

een bojum monster (om dat dan te kunnen onderzoeken). Ook het publiek wordt gevraagd of ze misschien iets 

hebben gezien. De roze rook maakt het mysterieus. Maar als dan eenmaal een goed bodemmonster is gevonden en 

het wordt onderzocht, gebeurt er iets ‘vreemds’….. Het monster blijkt iets te hebben dat de dames ‘high’ maakt, 

waardoor ze zelf niet meer weten wat er gebeurt – gaat gebeuren. De verrassing is compleet als de werkelijke act 

begint. Dan pas wordt duidelijk waarom de jassen de lange voorpanden hebben: de dames bukken en kruipen al 

lopend achter elkaar onder de achterkant van de lange roze jassen, waardoor de panden naar beneden hangen en de 

groep zo als het ware wordt getransformeerd naar een ‘monster’(rups) (zoals ook te zien met het Chinese 

Nieuwjaar). Verbluffend gevonden! En het wordt helemaal af gemaakt doordat het monster een groot narrenmasker 

voorop heeft en de poten (benen in strakke legging met om en om rode en groene schoenen  ) afwisselend naar 

links en naar rechts omhoog worden gezwaaid. We zien hier wellicht de oernar Bombast in terug? Voorwaar een 

‘draak’ van een actie! Helemaal beduusd komen de dames daarna weer bij uit hun ‘monster-roes’ en begrijpen niet 

wat hen is overkomen. Overtuigend in jullie rol blijvend, bespelen jullie het publiek en die spelen vol verve mee. 

Van begin tot het einde vol energie en enthousiast, actief en carnavalesk. Bis! 

 

2
e
 prijs: CV Ketel 

Motto: Wai zèn meej oos hoofd in de wolken 

Hoe moeilijk is het om het jaar na de eerste prijs wederom in de hoogste regionen te eindigen. CV Ketel doet het! 

Daarbij namen jullie de opmerkingen van de jury al ter harte. De clou dit jaar wordt ook nu weer letterlijk 

uitgebeeld; jullie sterke handelsmerk. 

De oplettende toeschouwer begreep dat jullie nog steeds aan het nagenieten zijn, met jullie hoofd zwevend in de 

wolken vanwege die eerste prijs vorig jaar; voor het eerst in jullie bestaan. Om dat te benadrukken hebben jullie 

ook nog een grote zeppelin als luchtschip, waarvan zelfs de propeller draaide. Netjes afgewerkt, ook het mandje 

waar de ballast niet ontbreekt. De mega grote wolkenhoofden van watten geven het geheel een carnavaleske 

uitstraling; daarnaast de toepasselijke wolkenpakken (blauwe lucht met witte wolken). De act bleef beperkt tot een 

geregisseerd ‘vliegdansje’, maar ging wel op toepasselijke muziek. Daar had meer werk van gemaakt kunnen 

worden; evenals de interactie richting het publiek. Ook carnavalesk hadden jullie nog wat grootser mogen 

uitpakken, maar nu een terechte 2
e
  plaats. Jullie hebben zelf ook veel plezier, al dansend op de muziek en dat werkt 

aanstekelijk voor het publiek. Hopelijk verrassen jullie ons volgend jaar weer en vliegen jullie er niet vandoor met 

jubilea in ’t verschiet. 

 

 

 

  

 



3
e
 prijs: Jan Platzak 

Motto: Jan Platzak alias Jan Vieux en de Valse Viooltjes 

Na jullie debuut vorig jaar, met al direct een klassering in de hoogste regionen een vierde prijs behaald, blijven 

jullie ook dit jaar weer op hoog niveau presteren. Zoals gezegd: een aanwinst voor de Kaaiendonkse optocht! Jan 

Vieux heeft het goed bekeken met al die vrolijke vrouwelijke viooltjes die hem omringen. Maar pas op! Het zijn 

valse viooltjes! Lieflijk en kleurrijk bloeiend in een roze bloempot mag het publiek aan de viooltjes corsage ruiken. 

En ja hoor; natuurlijk spuit daar water uit. Hoe vals! Wat ook vreselijk vals is, is het vioolspel van Jan, alias Jan 

Vieux, alias André Rieu. En ook het viooltjes water is vals te noemen. Leuke, goede vondsten. Het geheel is netjes 

uniform afgewerkt, in vrolijke kleuren en details. En weer die klompen: Chapeau! Een mooie homogene groep, 

waarin wel wat meer actie richting het publiek mogelijk zou zijn geweest. Ook de afwerking van het karretje, met 

daarop echte violen, had wat beter gekund. Jullie doen niet onder voor de tweede plaats, maar laten iets liggen op 

(inter)actie. Desalniettemin een verdiende derde plaats, zeker niet onverdienstelijk gezien jullie tweede jaar van 

deelname. Op naar hogere regionen volgend jaar! 

 

 

4
e
 prijs:  A.S.O. 

 

Motto: Geland op ne goeie bojem 

Een groep die al jaren terug te vinden is in de Kaaiendonkse optocht, met goede invallen, leutige woordspelingen 

en soms verrassend sublieme uitbeelding. Dit jaar een ingetogen act qua deelname door specifieke omstandigheden 

(hoewel dat niet breed bekend was). 

We zien drie stewardessen in een bruin mantelpakje, van Schrobbel Air. Een grappige, maar enigszins voorspelbare 

woordspeling. Een trolley doet tevens dienst als motto-, nummer- en bagagedrager (compact zoals dat noodzakelijk 

is in een vliegtuig). Daarop hapjes en drankjes, die aan het publiek worden uitgedeeld zoals het een goede 

stewardess betaamt. Uiteraard (?alhoewel) is het uitgereikte drankje schrobbelèr light (ice tea/appelsap), dus er kan 

worden geproost als we landen op ne goeie bojem. Dit wordt wel gewaardeerd door het publiek. De omroepende 

stewardess blijft carnavalesk strak en beleefd in haar rol om de reizigers de landing aan te kondigen en te bedanken 

voor de keuze van vliegen met Schrobbel Air. Hoe herkenbaar! De afwerking is eenvoudig, maar netjes te noemen 

en zoals gezegd is de actie ingetogen. Daarmee een 4
e
 plaats behaald: keurig, net als de mantelpakjes (hoewel het 

lef zou zijn geweest om hakjes te dragen). Fijn dat jullie hebben deelgenomen en wij hopen dat jullie volgend jaar 

weer verrassend voor de dag zullen komen. 

 

5
e
 prijs: De Theemutsen 

Motto: Kaaise kunst aon route 

Ook jullie haken in op de Heilige Driehoek en wel op de afgelopen Biënnale: maar jullie gaan wel voor de échte 

Kaaise kunst. Immers: op de Biënnale waren er helaas geen Oosterhoutse kunstenaars aanwezig en dat willen jullie 

nu rechtzetten. Simpelweg door het Kaaiendonkse publiek tot kunstenaars te verheffen en het resultaat daarvan als 

unieke Kaaiendonkse kunstschat aan te merken en in te lijsten. Goed idee! 

En hoe simpel kan het zijn: maagdelijk witte habijten als doek, potjes verf, wat kwasten en een gouden lijst. Ziehier 

het Tableau Vivant dat wordt geschetst in een rijdend verfatelier. Naarmate de optocht vordert,  

wordt steeds verder de hand gelegd aan het vervolmaken van het levende kunstwerk. Eenieder die het nonnendoek 

beschildert, voegt zijn of haar eigen waarde toe! En het resultaat mag er zijn. Een fraaie 5
e
 plaats voor deze groep, 

die het dit keer nu eens niet zocht in het zelf maken van prachtige jurken zoals in voorgaande jaren, maar nu de 

jurken liet ontstaan door de hand van het publiek. Echt goed gevonden!  

De jury is te spreken over de uitvoering en afwerking, maar de attributen zijn eenvoudig te noemen. Daarnaast laten 

jullie helaas punten liggen op het carnavaleske, waardoor jullie op een kunstige vijfde plaats ingelijst worden. 

 

 

 



6
e
 prijs: Dievandraadjelos 

Motto:  geen of: Op ne gouwe bojem 

Na de mooie 5
e
 plaats van vorig jaar met het geluk op de Kop van Jut nu een 6

e
 plaats. Jullie hebben je, net als een 

andere kleine groep, laten inspireren door de Heilige Driehoek. 

In de uitbeelding moet het publiek het uiteindelijk zoeken in de richting van wijn/wijnproductie. Insiders konden 

eruit opmaken dat het hier de eerste wijnproductie van onze eigen goeie -gouwe-  heilige bojem van de 

Norbertinessen op Sint-Catharinadal (Kaaiendal) betreft. Het meegetroonde wagentje geeft in een poort de toegang 

tot Kaaiendal met daarachter een wijngaard, die nog zeer pril en ietwat kaal oogt. Leuk die druiventrossen van 

schuim. De in roze geklede monnik (op St-Catharinadal? Of is roze de verwijzing naar vrouwelijk?) kondigt de 

allereerste druivenoogst op Kaaiendal aan. Daartoe zijn de benodigde staampbakken al meegenomen, waarin twee 

zusters met uitvergrote -misvormde- megavoeten à la Hobbit de ‘druiven’ kunnen platstampen. De ene bak is 

toebedeeld aan de zure druif (pineut blank), de andere is bestemd voor de droge druif (pineut rosé). Leuke 

verwijzing naar wit en rood door de kleur van de nonnenkap en de strook op de habijt. Om tenslotte tot een 

drinkbare wijn te komen, moet de pulp eerst nog gisten in het tonnetje: ook weer dezelfde kleuren in de leuke 

druivenhoedjes van schuim. Er is goed op de details gelet. Al met al leuke woordspeling, leuk om naar te kijken, 

alhoewel menigeen het motto miste en het geheel een beetje rommelig oogde. Niet iedereen zal hebben begrepen 

wat jullie wilden uitbeelden, omdat er nauwelijks interactie met het publiek was, maar jullie beleefden duidelijk 

veel plezier en dat is ook wat waard. Graag zien wij jullie volgende jaar weer terug met wat meer actie en net 

zoveel enthousiasme. 

 

7
e
 prijs: C.V.C.V. 

Motto: Wij leggen het lootje 

Het drietal dat C.V.C.V. vormt, haakt in op een actueel thema in Kaaiendonk: Oosterhout is op zoek naar een 

nieuwe burgemeester. Daar wil C.V.C.V. wel een handje bij helpen en presenteert twee potentiële kandidaat 

burgemeesters. Gestoken in jacquet, met hoge hoed en ambtsketting stellen zij zich op een opstapje voor aan het 

publiek. Via de speaker/regisseur verneemt het publiek wat zo de voorkeuren zijn van deze kandidaten. Dat laat 

zich uiteraard raden, is natuurlijk geen verrassing voor wie het nieuws heeft gevolgd. Natuurlijk houd de één wel 

van een bacootje en heeft de ander volgens zijn handboek burgervaderschap een voorliefde voor de vrouwtjes. Ai! 

Het moge duidelijk zijn dat dit ábsoluut niet in goede aarde valt en dus worden de kandidaten ijlings 

teruggetrokken. Reden temeer om deze voordracht tot de bodem uit te zoeken. Leggen ze daarom het lootje om de 

link naar het motto duidelijk te maken? Dit was namelijk voor menigeen ongewis. 

Het toeval wil dat een dag eerder, tijdens de carnavalsmis, er al geheel democratisch een Kaaiendonkse 

carnavalsburgemeester als enige staande bleef in een vragen afvalrace. 

De jury was niet overtuigd in de actie en interactie; daar had meer ingezeten. Een leuk idee, zij het op eenvoudige 

wijze uitgebeeld en ook de aankleding was wat sober te noemen. Toch waardeert de jury jullie trouwe deelname en 

hopen jullie volgend jaar weer te mogen begroeten met een creatieve presentatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8
e
 prijs: CV De Truffelkus 

Motto: We slaon un kirke n’over 

In eerste instantie werd de jury op het verkeerde been gezet door het eigen motto; zouden De Truffelkus nou wel of 

niet meelopen in de Kaaiendonkse optocht. Maar gelukkig: als vanouds waren jullie aanwezig; nu al voor de 45
e
 

keer, voorwaar een prestatie! Toch ziet de jury bij de Truffelkus in de afgelopen jaren steeds een wisselend beeld. 

Wisselend qua grootte van de groep, wisselend qua uitbeelding en afwerking, wisselend qua carnavalesk. En het 

moet gezegd: ook wisselend qua idee. Een aantal jaren geleden was er al eerder een groep met hetzelfde motto. En 

hoewel toen in tennisuitvoering, heeft jullie tafeltennis act van dit jaar daar toch wel veel van weg.  

De tafeltennistafel kan gemakkelijk voortbewogen worden, omdat die gemonteerd is op een stellage op wieltjes; 

handig, mobiel en in vrolijke kleurtjes. Bovendien op deze manier netjes weggewerkt en de ruimte voor het motto 

en embleem. Daarbij is de aankleding en afwerking eenvoudig te noemen. De spelers zijn warm aangekleed, dragen 

ondeugend een rugzakje met daarop terugkerend het motto en twee batjes (waarop weer het Truffelkus embleem). 

Aardig detail is dat de dames een roze sjaal dragen, een roze zonneklep hebben en roze beenwarmers, daar waar de 

jongens een blauwe sjaal, groene zonneklep en groene beenwarmers dragen. Ludiek is het ene grote bat(je). 

Daarmee wordt het publiek verleid om mee te spelen, omdat die grote bat het gemakkelijker zou moeten maken om 

terug te kunnen slaan. Maar niets is minder waar; het blijkt toch moeilijker dan gedacht. Daarmee een leuke 

interactie met het publiek, maar deze blijft verder beperkt. 

Niet iedereen in het publiek zal een andere detail in jullie entourage hebben begrepen: de Kaaiendonkse vlag 

halfstok. Slechts een enkeling krijgt te horen dat dit jullie eerbetoon is aan de 100-jarige kasteleinse Betje van De 

Koppelpaarden, die vrijdag voor carnaval overleed. Misschien dat daarom jullie optreden wat ingetogen oogde en 

de act eenvoudig bleef.  

De jury weet dat jullie tot -veel- meer in staat zijn; dat hebben jullie in jullie lange optochthistorie wel bewezen. 

Wij hopen dat jullie weer inspiratie opdoen en rekenen op een grandioze comeback volgend jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wagens 

 

1
e
 prijs en winnaar Publieksprijs:  

 CV De Pierewaaiers  

Motto: Wai Bewaoke d'n Goeie Bojem 

Zelf omschrijven de Pierewaaiers hun wagen als ‘Een wagen vol met van alles wat d'n goeie Kaaiendonkse bojem 

samen met Jaonuske kan bewaoke.’ En van vol kan je zeker spreken. Liefst 43 deelnemers, waarvan zeker 40 

Jaonuskes, een wagen vol met bewakende mogelijkheden, met een wit-blauw autootje als basis, daarboven een 

oude groene bestelwagen, daar weer boven een paars paard met een kruisridder, die op zijn beurt een dubbeldeks 

vliegtuig draagt. De volgende toren begint met een ijzeren vat op wieltjes waarin een Jaonuske die op zijn muts een 

helikopter met twee propellers torst. Voorop ligt dan – als contrast? – vredig een hond met een been in de bek, 

verwijzend naar de honden uit de loopgroep, zij het dat de jury menigmaal uit de mond van jeugdige toeschouwers 

het woord ‘beertjes’ heeft gehoord. De Pierewaaiers hebben een bewonderenswaardig mooie wagen gebouwd en 

getoond aan de Kaaiendonkse carnavalsvierders. En dan hadden we nog niet de veelkleurige tank met er bovenop 

een 17
e
 eeuwse zwaardvechter genoemd en het 15

e
 eeuwse koggeschip achterop met opnieuw een figuur met een 

gevaarlijk ogend zwaard in de hand. En dan hebben we het  nog niet gehad over de talrijke figuren en afbeeldingen 

aan de onderrand van de wagen. In Kaaiendonk bestaan gelukkig qua veiligheid geen Amerikaanse toestanden en 

zo veel details – niet iedereen zal alles gezien hebben. 

Moeten we nog vermelden dat er veel, zo niet bijna alles, beweegt, dat de loopgroep goed aansluit bij de wagen, dat 

zoals al jaren de details tot in de puntjes zijn afgewerkt, dat er op de wagen plaatsen zijn aangebracht waar 

Pierewaaiers plaats in kunnen nemen om het verkeer te regelen of om als uitkijk te fungeren? De interactie met de 

toeschouwers had enige aandacht verdiend, maar ja, je kunt niet alles perfect hebben. Desalniettemin, de 1
e
 plaats is 

ruimschoots verdiend. 

 

 

2
e
 prijs en winnaar De Koning Verfprijs (mogelijk gemaakt door De Koning Groep): 

 CV Nie Mááuwe   

Motto: Wai gaon nat!   

Nie Mááuwe presteert het nu al talloze jaren om ieder jaar weer met prachtige creaties te pogen van de tweede 

plaats af te komen en tegelijk die tweede plaats vast te houden onder steeds groter wordende concurrentie. De 

wagen kent veel beweging naar verschillende kanten toe. Speciaal de golfbeweging van de boot trok de aandacht 

van de jury. De trekker toonde een vuurtoren met een echt bewegend licht – een baken voor het schip. De octopus 

bovenop toonde de naam van de carnavalsgroep in filigraanachtige modellering. Het zeepaardje en de dolfijn 

trokken de boot ’t dommeltje’ en de kapitein zag dat het goed was. Kleine leuke details ontbreken nooit: de meeuw 

met een vis in de bek, de visser met een garnaal aan de haak en de reddingboot achterop. Het niveau van 

modelleren, plakken en schilderen is van zeer hoog  niveau. Zoiets kun je aan Nie Mááuwe toevertrouwen. De 

begeleidende groep in zeilpakken en zuidwesters – visvereniging ‘k Zalm koesteren - was aan het vissen naar 

woordspelingen en had daarin veel succes.  

 

 

 



Jammer was dat er dit jaar geen gebruik gemaakt werd van de aanwezigheid van de vele mensen langs de route. 

Alleen de meisjes op de wagen hielden door netjes met gevouwen bootjes contact met de toeschouwers. 

Zeemansliedjes completeerden de presentatie, een wagen die bij talloze andere optochten met de eerste prijs aan de 

haal zou zijn gegaan. Dat het in Kaaiendonk weer niet is gelukt ligt niet aan de Kluivendijkers. Moge dat een troost 

zijn. 

 

3
e
 prijs: CV De Moatjes 

Motto: CV De Moatjes zen dees joar op safaari 

De Moatjes kwamen dit jaar met een indrukwekkende wagen, zeker qua evenwicht. Geen kolossale wagen, maar 

een wagen in balans naar een homogeen ontwerp. De boom met de olifant bovenop was prachtig gevonden en idem 

uitgevoerd: slagtanden, Dombo-oren en een narrenmuts. De ogen van de olifant bewogen. Verder een nijlpaard op 

de trekker, een giraffe in de jeep en een leeuw achter op de boom. Dat ze op safari waren geweest kon je niet 

missen. Ook de hut, tent en kookpot achterop waren geweldig uitgevoerd. En dan de overvloed aan kleine details: 

vlinder op de neus, wasknijpers aan de waslijn, een uiltje in de boom, om er een paar te noemen. Eenmaal 

onderweg kwam een ander sterk punt van de Moatjes, de loopgroep, naar voren. Zoals elk jaar besteden ze veel 

aandacht aan de kostuums en de presentatie van de bijbehorende groep. De dans van de junglemeisjes en -jongens 

was prachtig, gelijk uitgevoerd en gevarieerd in opbouw. Dezelfde kostuums voor de meisjes in de kookpot met de 

aap, waar trouwens ook nog rook uit kwam. Ook ouders deden mee, compleet met verrekijkers om de dieren op 

safari goed te kunnen zien. Ook bij deze groep viel de passende muziek op. Het zat er al een tijd aan te komen en 

dit jaar was het zo ver: een podiumplaats. Dat is een feestje waard maar, om in safaritermen te blijven: van jager 

zijn ze nu prooi geworden. De andere groepen zullen hun plaats terug willen en dat wordt de opgave voor komende 

jaren: op het podium blijven. 

 

4
e
 prijs:  CV VanVeulBierWordeZat 

Motto: Heul Dorst Bakt! 

Voorafgegaan door ouderwetse bakkerswagens word je door de Kattegatters getrakteerd op een glijbaan van 

koppen – vier geweldige hoofden kijken de toeschouwers aan bij het naderen van de wagen. (Wel viel op dat de 

koppen wat statisch waren – technische problemen?) Voeg daarbij de loopgroep in bakkerskledij en bijpassende 

koksmutsen en het motto is duidelijk gemaakt. De meisjes op de wagen waren aan het bakken en in plaats van 

confetti ging er meel de lucht in. Alles op de wagen had natuurlijk met het bakproces van doen en er waren mooie 

details – drie tegengestelde draairichtingen bij hangers met bakgereedschap achter de koppen, de kaarsjes op de 

taart en de bewegende letters van ‘heul Dorst bakt’. Ook de muziek was passend bij het bakken. 

Jammer dat de wagen de verhoging in het wegdek bij de Sint Vincentiusstraat niet kon nemen. De natte ondergrond 

zal daar ongetwijfeld debet aan zijn. Dit malheur en het feit dat VanVeulBierWordeZat daardoor de optocht niet 

kon  afmaken hadden geen invloed op de uitslag van de optocht. Opnieuw toonde deze CV een prachtige wagen.  

Ze hadden dit keer het aggregaat  in de hoofdwagen ondergebracht waardoor er geen drie maar nog twee delen 

waren – het tweede deel was de duwwagen. Daardoor konden ze meer eenheid in hun presentatie brengen, iets waar 

de jury in voorgaande jaren al meermaals op gewezen had. Mede gezien de  

problemen bij de drempel zou het misschien aanbeveling verdienen te onderzoeken of de duwwagen in een trekker 

kan worden omgezet; dan is een evenwichtiger indeling makkelijker. 

 

 

 

 



 

5
e
  prijs:  CV De Loltrappers 

 

Motto: Wai zoeke in ne goeie bojem 

Treffend op deze wagen waren de chipmunks, Amerikaanse eekhoorntjes, die door de bouwers voortreffelijk 

uitgebeeld zijn. Vandaar op de apennootjestrekker de vermelding ‘chip’ndale(s)’. Knabbel en Babbel waren op de 

wagen meermaals vertegenwoordigd. Kennelijk werd er gebouwd met de instelling dat het ook voor kinderen 

herkenbaar zou zijn. Ook de plateaus met afbeeldingen uit een stripboek wijzen hierop. Verder viel op dat waar de 

Loltrappers in andere jaren vooral bekend waren door royale bewegingen zij dit keer het in kleine bewegingen 

gezocht hadden. De grote figuren waren vanuit de hoogte op zoek – zoals de bekende detective met een 

vergrootglas. En overal staken de brutale eekhoorntjes hun kopjes er tussen. En ze hadden plezier en ook, volgens 

het bord, wel eens ruzie. Wat  betreft de kleurkeuze hadden de Loltrappers dit jaar gekozen voor wat donkerder 

kleuren, waarschijnlijk ingegeven door de kleur van de beestjes. Het  modelleren van de figuren had veel aandacht 

gekregen en het schilderwerk had hoog niveau. Wat minder was dan in voorgaande jaren was de begeleidingsgroep. 

Daar had misschien wat meer in geïnvesteerd kunnen worden. Dan was een hogere plaats in de uitslag bereikbaar 

geweest. 

 

6
e
 prijs: Waar komme ze nou wir meej aon 

Motto: Van eige bojem 

Deze groep komt met een wagen waarop een rondje Kaaiendonk is uitgebeeld – ‘van eige bojem’. Ze beginnen 

treiterig met een locomotief – de stad heeft nog steeds geen station en zal dat nog wel een lange tijd ontberen. Er is 

wel een eetgelegenheid op de Heuvel met een uithangbordje ‘Station Wosterhout’. Vandaar het opschrift ‘EERST 

ETEN’ op de loc. Dan komt de Bromtol, landelijk bekend beeldpunt en al jaren strijdpunt tussen stad en kerkdorp. 

De brug over sluis 1 was het volgende merkpunt. De nar Bombast bediende het ophaalmechanisme. Ook al is de 

basiliek blauw gekleurd, hij blijft herkenbaar als de Sint Jan. De Anoniemen zien roze en Abraham paars. Tenslotte 

staat de Slotbosse toren op het grasveld van de Twins. De modellering is netjes, net als het schilderwerk, maar qua 

afwerking eenvoudig. Verder was de jury van mening dat de onderdelen te ver uit elkaar gebouwd waren, waardoor 

de wagen geen eenheid toonde. De loopgroep beperkte zich tot om de wagen heen lopen – wel een vereiste van de 

OCS gezien de veiligheid van de toeschouwers. De jury waardeert de uitwerking van het  motto die door alle 

toeschouwers goed herkend moet zijn. 

 

7
e
 prijs:  CV De Tobbers 

Motto: Goeie bojem effe waagte .... Pizza ! 

Om een goeie bojem te leggen houden de Tobbers van een goeie pizza. En om de pizza goed vers te houden is de 

wagen en alles er om heen in Italiaanse sfeer gehouden. Dat geeft de mogelijkheid om toeschouwers op de foto te 

krijgen met de Toren van Pizza - een geweldige woordspeling. De wagen begint met de pizzakoerier en dan komt 

de uit stukken pizza opgebouwde toren. Achterop zit de pizzabakker met de prominente gedraaide snor. Extra leuk 

gevonden en geweldig uitgevoerd is het kleine muisje/pizzabakker boven op de laatste deegklomp. De modellering 

en het schilderen is voor een beginnende groep van onverwacht niveau. Goede kleurkeuze en schaduwlijntjes 

vallen de jury positief op. De loopgroep viel op door de wijze waarop zij het publiek bij hun creatie betrokken.  

 

 



 

Zelf toonden ze initiatief door de toeschouwers aan te spreken. Niet alle beginnende groepen hebben dat lef. Het 

uitgevoerde ‘dansje’ had meer aandacht verdiend. Kortom: CV De Tobbers zijn een aanwinst voor het 

Kaaiendonkse – en Kluivenduikersrijkse – carnaval. 

 

8
e
 prijs:  ’t Zooike Kids 

Motto:  Er wassiz heul lang geleje 

Van deze carnavalsgroep is de jury allereerst de geweldige loopgroep bijgebleven. De vaandeldragers – vlaggen 

met kaartsymbolen zoals in het wereldberoemde verhaal van Alice in Wonderland– hadden een prima polonaise-

actie in petto voor de toeschouwers. En niet alleen Alice van de carnavalswagen maar ook kinderen uit het publiek 

werden meegenomen in hun act. De swingende muziek had hier ook een prima bijdrage aan. De wagen werd 

gemarkeerd door het grote konijn, het dier dat in het verhaal van Alice zo’n bijzondere rol speelt. Op de trekker een 

paddenstoel – ook uit de tekst. Jammer dat de wagen duidelijk de sporen van het meedoen in het Kattegat 

vertoonde. Misschien dat ook de weersomstandigheden hier mede de oorzaak van waren. Toch was vergeleken met 

het vorige, eerste, jaar de afwerking van de wagen een stuk verbeterd. Ook de kleurstellingen waren nu beter 

gekozen. Het was een vrolijke carnavaleske wagen, waarbij de onderdelen goed samenhingen en zo een 

uitgebalanceerd geheel boden. 

 

9
e
 prijs:  CV De Jonkies 

Motto: Wai bouwen un fistje 

Uit het Kattegat komen regelmatig nieuwe jonge bouwgroepen die de Kaaiendonkse carnavalsoptocht versterken. 

CV De Jonkies maakten dit jaar voor de tweede keer hun opwachting. De jury – en zeker ook anderen – waarderen 

dat zeer, zeker als je naar de geboden kwaliteit van de getoonde wagen kijkt. Om het feestje bouwen te versterken 

is de wagen een bouwplaats en is de loopgroep gekleed in oranje veiligheidsvesten die je ook op een bouwplaats 

kunt tegenkomen. De jongens dragen hamers en ander gereedschap met zich mee. Met de wagen zelf komen de 

Jonkies goed voor de dag. Figuren zijn leuk gevormd en ook de kleuren komen contrastrijk over. De compositie is 

netjes opgebouwd met de bouwkraan en erboven nog een figuur geplaatst. De hond in de gele trekker is speciaal 

goed gelukt en de kop draait. De meegenomen House-muziek paste goed bij het bouwen – voor je kunt bouwen 

moet je vaak eerst hakken. Natuurlijk kan er in vergelijking met de meer gevestigde groepen nog wel wat verbeterd 

worden, maar de groep kan weer trots zijn op het getoonde. De jury vond het alleen jammer dat de duwende trekker 

geen echt deel uitmaakte van de carnavalswagen. Daar zal een volgende keer aan gewerkt moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 



10
e
 prijs:  De Oudgedienden 

Motto: Meej ne goeie bojem kende jaoren meej 

De Oudgedienden deden mee in de categorie ‘wagens’ – reden: de Solex die voor de groep uitreed. Als de 

Oudgedienden een fiets of een bakfiets hadden gebruikt, waren ze in de categorie ‘kleine groepen’ ingedeeld en 

was een betere klassering heel goed mogelijk geweest. Helaas moet de jury nog een kritische kanttekening plaatsen. 

Het aangegeven  motto had misschien beter vervangen kunnen worden door de tekst van de deelnemers ‘Wilde 

mèn kusse’. Natuurlijk kunnen de Oudgedienden nog ‘jaoren meej’ en voor ‘ne goeie bojem’ zullen ze wel zorgen, 

maar met hun act had hun motto weinig van doen. Ook de ‘waoge meej panne’ was een losse toevoeging waar 

verder niets mee werd gedaan. Nee, de act was ‘Wilde mèn kusse’ en die viel bij de toeschouwers best in goede 

‘bojem’. Dames die zo aangesproken werden kregen een klein kussentje als (troost)prijs en dat werd alom 

gewaardeerd. De Oudgedienden waren keurig in bij elkaar passende gekleurde colberts en zwarte strikjes bij hun 

witte overhemden. Ze weten hoe het hoort op hun leeftijd. 

 

11
e
 prijs en winnaar Aanmoedigingsprijs (mogelijk gemaakt door Sloopbedrijf Oosterhout):  

 CV De Zwaaikommerkus 

Motto: crash op nun goeije bojem 

Zie hier het eerste resultaat van het OCS-project om scholen te laten proeven aan het bouwen van een 

carnavalswagen. Praktijkschool De Zwaaikom is dan bij uitstek de school om een dergelijk project mee te starten. 

Op deze school vinden we leerlingen die er van genieten om met hun handen te werken en die wat ze bij een aantal 

afdelingen hebben geleerd nu in de praktijk kunnen brengen, en dat op een leuke carnavaleske manier. Voeg 

daarbij de raad, hulp en materialen die vanuit de Mienushal zijn aangereikt en er ontstaat een ‘goeie bojem’ om als 

wagenbouwers verder te groeien. Het resultaat mag er wezen. Velen, ook bij de jury, dachten bij de eerste aanblik 

terug aan de jaren 60 en de Beatles – ‘We all live in a yellow submarine’ en we horen Ringo Starr. Deze onderzeeër 

ligt op de bodem en volgens de Zwaarkommerkus is dat ‘nun goeije bojem’. We hopen dan maar op een goede 

afloop, zoals hun eerste creatie best een goede is. Jammer dat ze als laatste in de optocht waren geplaatst. Probeer 

een volgende keer ook de trekker te ‘verpakken’ en voeg een loopgroep(je) toe. Er zijn vast wel medeleerlingen die 

het leuk vinden aan te sluiten bij de CV. De gewonnen  Aanmoedigingsprijs kan daar ongetwijfeld bij helpen. 

 

12
e
 prijs:  VVBE Lijn 11 

Motto: Boem 

Vorig jaar presenteerde deze deelnemers de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Deze heeft in het 

afgelopen jaar meerdere keren via Twitter en andere sociale media fors uitgehaald naar zijn ambtsgenoot uit Noord-

Korea, een land waarmee Amerika nog steeds in staat van oorlog verkeert – net als Zuid-Korea trouwens, iets wat 

hen niet verhinderde samen aan wintersport te doen. Over en weer dreigden Trump en Kim elkaar met 

atoombommen te bestoken. Dat  zou een geweldige BOEM hebben gegeven en niet hebben bijgedragen aan een 

carnavaleske sfeer. Voorafgegaan door een zeer ondergeschikte landgenoot liep ‘Kim’ met de doos met het RODE 

knopje, klaar om de raket richting Trump te laten vertrekken. Uit de luidsprekers van de wagen van Lijn 11 klonk – 

waarschijnlijk – Koreaanse retoriek en explosiegeluiden. Geen der juryleden beheerst deze taal, dus de boodschap 

bleef ons onduidelijk. Zoals meer onduidelijk bleef – de carnavaleske insteek, de interactie met de toeschouwers, 

de relatie met het motto van het Kaaiendonkse carnaval 2018. Wel vroeg de jury zich af wie het komend jaar achter 

de Opel gaat lopen: Poetin? Erdogan? 

 



Paren en Individuelen 

 

 

1
e
 prijs: ZotteBoerenVastenAovondBedoening 

Motto: Maestro....kwek kwek kwek 

De mannen van ZotteBoerenVastenAovondBedoening hebben in het Kaaiendonkse carnaval een naam op te 

houden. Prins Mienus XIV had even moeite met het uitspreken ervan, maar kon dan toch hen aankondigen als 

terechte winnaars van de 1
e
 prijs in de categorie paren/individuele. We kennen nog allemaal eerdere winnende 

creaties als ‘opblaasboot’ en ‘opwindmannen’. Deze keer kwam de inspiratie ongetwijfeld van het 

televisieprogramma Maestro, en is daar een komische draai aan gegeven. Maar hoe krijg je het publiek tot 

meedoen? Daarin zit de briljante ingeving – kleine badeendjes die piepen als je er in knijpt. Dan nog de klassieke 

verdeling ‘goed-slecht’ of ‘serieus-komisch’ en de act is compleet. De supermuzikale serieuze klassieke 

flamboyante ‘Ludwig van Beethoven’ dirigent brengt het er in een carnavalsomgeving natuurlijk niet best van af. 

De jury zou de prachtige haardos apart willen noemen. Zijn hulpje, laconiek en open voor de vrolijke toestand die  

carnaval nu eenmaal behoort te zijn,  doet dat wel. Toeschouwers doen enthousiast mee: kwek kwek kwek klinkt 

het uit de eendjes. Hilariteit alom – daarbij een echte act voor kinderen! Een totaal geslaagd nummer dat terecht als 

beste beoordeeld werd. Voor ZotteBoerenVastenAovondBedoening is dat twee op een rij. Wat gaat 2019 brengen? 

 

2
e
 prijs: Guido en Gé 

Motto: geen 

Dit paar zijn de clowns van de Kaaiendonkse optocht, in alles de echte clowns. Kostuums – een boot in de 

regenboogkleuren van de Gay-beweging – de schoenen!!! – schmink, hoofddeksels en de hele uitstraling. En alles 

gemaakt van zacht schuimrubber. Als motto zou de jury gekozen hebben: de zachte G.  De letter G zoals die in het 

zuiden wordt uitgesproken had de hoofdrol in de act, of liever gezegd in het hele gebeuren: zij hielden hun eigen G-

PRIDE. Voor wie het niet meteen doorhad deelden de clowns zachte schuimplastic G-tjes uit. Als extraatje toonden 

Guido en Gé het publiek een wortel met de vraag: ‘Weet u dat dit een peen-is?’ Een duidelijke en vooral 

beschaafde clou. Bij idee, uitbeelding en afwerking scoorden Guido en Gé het hoogst. Ze misten de eerste plaats 

door de mindere interactie met het publiek en de iets mindere carnavaleskheid van de act. Het doet aan de 

waardering van de jury voor hun bijdrage aan de Kaaiendonkse optocht niets af. Een geweldig idee, zo mooi 

uitgewerkt; dit smaakt naar meer. 

 

3
e
 prijs: CV DE DOOKE 

Motto: De Wosterhoutse Tambours raoke dun bojum 

Deze act begon in een doehetzelfcentrum waar De Dooke plastic emmers in verschillende maten en waterbakjes 

voor honden inkochten. Daarna moesten de kostuums en de verdere attributen gemaakt worden: hun pakken en 

hoeden in rood en groen, afwisselend groen voor de een en rood voor de ander. Dit is trouwens een handelsmerk 

voor deze CV. De tambours gebruiken de plastic emmers en rvs waterbakjes omgekeerd als trommels en zo ‘raoke 

ze dun bojum’.  

 



Er zijn extra trommelstokken voor die toeschouwers die ook hun energie kwijt willen – vooral gewild bij de 

jeugdige kijkers en die mogen op de ‘Publieke Bojem’ slaan. Zie hier een carnavalsact die iedereen meteen 

begrijpt, die uitnodigt tot meedoen en waarbij de uitvoering tot in de puntjes verzorgd is. Leuk om zo’n act in de 

optocht te hebben en nog leuker om daarmee op het podium te komen. 

 

4
e
 prijs: CV De Kaaimannen 

Motto: FC De Barkeepers 

De Kaaimannen zoeken het in het sportieve domein. Ze hebben een keurige tapkast getimmerd met een biertap van 

Kaaivaria en de tekst ‘barkeepen’ aan de voorkant. Maar opgelet: het motto zegt ‘FC’ oftewel ‘Football Club’. En 

ja hoor, de tapkast wordt neergeklapt en BARKEEPEN wordt BARKIEPEN. Onder de bar is een keurig klein 

voetbaldoeltje gemaakt, inclusief een echt net. Een bij voorkeur vrouwelijke toeschouwer krijgt de uitnodiging een 

soortement strafschop te nemen en natuurlijk te scoren. Sportieve vreugde alom. Natuurlijk dragen de barkeepers 

voetbalkousen, een korte broek en keepershandschoenen. Zo is de entourage in stijl. Een voorbeeld van een in 

principe eenvoudig idee, met een carnavaleske dubbele bodem netjes uit- en afgewerkt. De mogelijkheden van 

interactie met het publiek zijn goed gebruikt en ook als je als toeschouwer alleen kijkt zijn de act en de grap 

duidelijk. Ze bleven ook de hele tijd in het midden van de weg staan, zodat iedereen precies kan zien hoe de act 

gaat. Daarom een terechte goede vierde plaats en is het podium voor CV De Kaaimannen dichtbij. 

 

5
e
 prijs: CV Kaais Kollege 

Motto: Online cursus blind ne goeie bojem legge 

Bij deze school moest je letterlijk ‘on line’ zijn, en dat was best nog moeilijk aangezien ze je ook nog een 

blinddoek voordeden. De opdracht voor een argeloze toeschouwer die inging op de uitnodiging de cursus te volgen 

was om in drie stappen ‘ne goeie bojem’ te leggen. Die bodem moest in een groene doos komen, maar u snapt: met 

een blinddoek voor wordt dat lastig. Gelukkig kwam een juf van het Kollege helpen en zo lukte het de meesten te 

slagen voor de online cursus. (Op de bodemplaat in kwestie stond ‘goeie’.) Kleding en attributen waren netjes en in 

de Kaaiendonkse kleuren verzorgd. Actie met het publiek lukte goed; er waren altijd kijkers die bereid waren iets er 

bij te leren. Hoewel de bedoeling niet altijd even duidelijk over kwam, konden we toch genieten van een 

carnavaleske act, die met een keurige 5
e
 plaats werd beloond. 

 

6
e
 prijs: CV Pastapakoe 

Motto: Bij pastapakoe altijd prijs 

Het paar van CV Pastapakoe heeft op de kermis rondgekeken. Daar kan de jeugd in kraampjes touwtje trekken en 

heeft altijd prijs – bij de jongste jeugd heeft een dergelijke kraam altijd veel aantrekkingskracht. Nu nog het idee 

een carnavaleske ‘touch’ geven. Die werd gevonden in de groentenafdeling van de supermarkt. Valkuil: kinderen 

zijn teleurgesteld als ze aan het touw trekken en er verschijnt geen cadeautje maar een prei. Volwassenen kunnen 

dit wel waarderen, maar de jury constateerde dat het meestal kinderen waren die – al dan  niet door ouders opgetild 

– het trekwerk verrichtten. Zoals we van deze CV gewend zijn, zijn de kostuums en verdere uitdossing voorbeeldig 

uitgevoerd. Ook de attributen zien er keurig uit. Steeds zoeken ze contact met de toeschouwers en voeren ze 

enthousiast hun act op – eindigend met prijs/ei. De winnaars krijgen een papieren medaille.  

 



We zouden het een middenstandsidee willen  noemen, leidend tot een middenstandsplaats. Ten slotte zou de jury 

als tip willen geven om de act op het midden van de weg te doen en de toeschouwers naar het wagentje toe te laten 

komen. Dan is het geheel voor iedereen langs de kant beter te zien en te beleven. 

 

7
e
 prijs: CARNAVAL GO 

Motto: … loopt ut op rollekes 

Als er iemand een pluim verdient voor de geleverde inspanning op carnavalszondag dan is het deze individuele 

deelnemer – hij liep op aangepaste joggingschoenen – schoenen met rolletjes. Hij liep hard, van begin tot eind, en 

hij liep vele malen van begin tot eind, en hij liep steeds harder. Deze deelnemer kan zo aan een marathon meedoen. 

Kortom: hij liep en liep en liep en liep. Het is dat de optocht eindigde, anders had hij waarschijnlijk nog gelopen. 

Mocht iemand in het begin hebben gedacht dat hij er niet  bij hoorde, na enige tijd viel het deelnemersnummer op 

het jasje wel op en anders was het wel omdat hij weer langskwam, en weer langskwam. Volgens de jury had het 

kostuum er carnavalesker uit moeten zien, dan was het effect groter geweest. Maar toch:  

Geweldig idee, super uithoudingsvermogen en ‘in de rol’ tot het eind. Chapeau! 

 

 

8
e
 prijs: Pluizig en Blauw 

 

Motto: Goeie raod is nie duur, vereeuwig ut op oew glazuur 

Levenswijsheden – wie kent ze niet en wie heeft er geen tegeltjes aan de muur in de gang of op een andere manier 

vastgelegd? Tenslotte zijn we niet voor niets het land van Loesje. Levenswijsheden kunnen in carnavaleske stijl 

aangepast worden of van een dubbele ‘bojem’ worden voorzien. Hiermee gingen Pluizig en blauw aan het werk, 

nadat ze eerst zichzelf in Delfts blauw hadden opgemaakt. Geschminkt en in kostuum kunnen ze zo het tegeltje op. 

Het meegevoerde bord met 9 tegels is een plaatje – de wijsheden zijn zeer hilarisch en voor ‘elck wat wils’. Ze 

voeren een korte act op, zoals ook zichtbaar op de muur van Holland Foodz aan de Vijfeikenweg – alleen  wat 

wordt uitgebeeld? Ze vragen iemand uit het publiek om een spreuk op een tegeltje te zetten voor een toeschouwer 

aan de overkant. Daarna draait het bord en wordt zichtbaar ‘goeie raod is nie duur, vereeuwig ut op oew glazuur’. 

De bedoelde toeschouwer krijgt het gemaakte tegeltje omgehangen. Daarmee is gelijk het manco omschreven: een 

goed en voor carnaval zeer geschikt idee, kostuums, schmink en attributen prima in orde, maar dan …… Je ziet als 

toeschouwer niet welke spreuk naar de overkant gaat. Om de act draait het bijna altijd tijdens de carnavalsoptocht. 

De bedoeling moet overgebracht worden, zodat de toeschouwers lachen, enthousiast worden, spontaan meedoen. 

En dat miste de jury en daarom deze 8
e
 plaats. 

 

9
e
 prijs: Buurvrouw & Buurvrouw 

Motto: We zèn goed aongekomme 

De Buurvrouwen zijn in meerdere opzichten ‘goed aengekomme’. ‘Eerst eten, zeggen ze in Oosterhout’, dat 

hadden ze als opschrift van hun fotoboek. Zo waren  in Kaaiendonk ‘goed aongekomme’ want ze hadden hier zo’n 

beetje bij alle eetgelegenheden gegeten en dit gefotografeerd. Deze kennis wilden ze wel met de overige 

carnavalsvierders delen. En zo hoort het ook. Carnaval is een feest van gelijkgestemdheid en gelijkwaardigheid. 

Ook in de kleding was duidelijk waar het was ‘aengekomme’ – niet super opvallend maar wel subtiel duidelijk.  

 

 



Zo werd een act die op het eerste gezicht een louter vakantieact was zeer carnavalesk door de dubbele ‘bojem’ en 

daarmee goed inhakend op het motto van 2018. Wel vond de jury het jammer dat die dubbele betekenis alleen 

duidelijk werd aan de toeschouwers die het fotoboek mochten inzien. Anderen kwamen niet verder dan een goede 

landing in een toeristisch interessant gebied, en dat was jammer, en de reden voor de lagere plaats dan er eigenlijk 

in had gezeten. 

 

10
e
 prijs: Dutch Originals 

Motto: We lopuh dur overheen 

Zoals elk jaar fraai uitgedost, zoals nu in prachtige zwart/paarse pakken, liepen de Dutch Originals dit jaar met een 

langgerekt vloerkleed in de optocht. Wat kan je anders doen dan over een vloerkleed lopen – tenzij je Cleopatra 

bent en je jezelf in een vloerkleed gerold bij Julius Caesar kunt laten afleveren – of laten lopen? De Dutch Originals 

hadden voor het laatste gekozen en zij die op de uitnodiging ingingen werden met twee klompjes beloond. Een 

matig idee, al eens eerder in de optocht getoond, was redelijk uitgewerkt, de kleding was zoals al gemeld goed in 

orde, en dat was het dan wel zo’n beetje. De jury schat in dat er met het lopen van de toeschouwers meer te doen 

was geweest. Aan de bereidwilligheid van het publiek lag het niet. Die wilden wel over de loper lopen en waren 

zichtbaar teleurgesteld als het bij het lopen bleef. Carnaval gedijt bij een ‘goeie bojem’ en liefst een dubbele.  

 

11
e
 prijs: CV De twee 

Motto: Geef ons een handje 

De twee was er eigenlijk maar één. Twee hoofden, twee handen en één buik. Ze trokken samen op en vroegen de 

toeschouwers hen een handje te geven. Dat wilden de meesten  wel en dan werd het bordje omgedraaid. Twee 

handen op één buik. Netjes uitgevoerd in een buitenmaatse boerenkiel met een bovenmaatse buik. Vrolijk 

meelopend in de Kaaiendonkse optocht waardeerde de jury het carnavaleske, waardoor een 11
e
 plaats bereikt werd. 

Als uitbeelding, afwerking en actie verbeterd worden ligt een hogere klassering in het verschiet. 

 

12
e
 prijs: CV Ikke en Hij 

Motto: Op ne goeie bojem !!! 

Ikke en Hij laten ons begrijpen dat het voor het carnaval zo onontbeerlijke vocht voor alles ‘ne goeie bojem’ nodig 

heeft. Ze nemen een portie ‘goeie bojem’ op hun wagentje mee en we zien wat er uit voort kan komen. Daarmee 

komen ze het 4-daagse feest wel door. Geweldig dat ze de toeschouwers willen helpen, met hun ‘geheime recept’,  

het volgend jaar een portie van ‘eigen bojem’ te kunnen gebruiken. Die krijgen een zakje met vruchtbare ‘bojem’ 

en krachtige zaden mee. Planten, goed water geven en carnavalesk verwennen – dan is de goddelijke drank volgend 

carnaval verzekerd. De giften worden zeer dankbaar aangenomen. Mochten de zaden zeer succesvol zijn, dan 

konden de kasteleins wel eens ontevreden worden. Ze weten waar ze dan verhaal moeten halen. 

Maar goed: een aardig idee, goede relatie met carnaval, maar wat eenvoudig uitgewerkt -  iets meer variatie in 

drank was niet zo moeilijk geweest. Meer interactie met het publiek geeft altijd meer score. 

 

 

 

 



13
e
 prijs: CV Met zun 2 

Motto: "Op ne goeie bojum" herrijst carnaval. Nietes of Wellens? 

Zoals ieder jaar heeft CV Met zun 2 een interactieve act met de toeschouwers. Belangrijk is daarbij wel dat de 

toeschouwers, ook kijkers die niet in het Kaaiendonkse carnaval ingevoerd zijn, de act en alles er om heen 

begrijpen. En als er dan door het boertje, dat prima acteerde, aan het publiek gevraagd wordt waar Leo is, ontstaat 

er onbegrip. Slechts een enkeling weet dat het om de ‘oprichter’ van het huidige Kaaiendonkse carnaval gaat. 

Daarna krijgt een toeschouwer een kaartje waarop hij/zij kan aangeven ‘welluk Kaaiendonks idee van Leo we nog 

motte gaon plaante’ – keuze uit 5 mogelijkheden, wat voor de omstanders niet zichtbaar, dus onbegrijpelijk is. Het 

kaartje kan dan in de meegebrachte wensboom opgehangen worden.  Ondertussen gaat de stam van de wensboom 

naar beneden en verschijnt ‘Leo’. Achter op de wagen/boom lezen we ‘vur ut legge van d’un goeie Kaaiendonkse 

bojem’. Al met al een te ver gezochte act die door het publiek en de jury niet begrepen werd en daarom een laatste 

plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de categorie Grote Groepen
Stand Volgnr. Vereniging Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Gem.totaal Totaal

1 30 K.C.K. Peppi Lam 47,00 48,00 48,00 96,00 147,00 64,33 386,00

2 11 CV witte gij iets beters dan..? 47,00 47,00 48,50 95,00 139,50 62,83 377,00

3 6 ut ies wè 44,00 42,00 43,50 88,00 124,50 57,00 342,00

4 32 HOEZO? 46,00 42,00 40,00 83,00 130,50 56,92 341,50

5 20 kaaikrakers 40,00 40,00 40,50 79,00 118,50 53,00 318,00

6 1a Ut Kaaiendonks Kepelleke d'Askruizen 40,00 40,00 42,50 77,00 118,50 53,00 318,00

In de categorie Kleine Groepen
Stand Volgnr. Vereniging Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Gem.totaal Totaal

1 14 CV Makkeluk Zat 45,00 47,00 45,50 96,00 136,50 61,67 370,00

2 17 CV  Ketel 45,00 45,50 45,00 87,00 132,00 59,08 354,50

3 8 jan platzak 44,50 44,00 45,00 84,00 132,00 58,25 349,50

4 21 A.S.O. 43,00 43,00 41,00 84,00 132,00 57,17 343,00

5 2 De Theemutsen 43,50 43,00 42,00 85,00 129,00 57,08 342,50

6 26 dievaneendraadjelos 44,50 43,00 40,50 81,00 132,50 56,58 341,00

7 23 CV C.V.C.V 41,00 41,00 39,00 78,00 124,50 53,92 323,50

8 36 CV De Truffelkus 38,50 38,50 38,50 76,00 117,00 51,42 308,50

In de categorie Paren/Individuele
Stand Volgnr. Vereniging Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Gem.totaal Totaal

1 33 ZotteBoerenVastenaovondBedoening 45,00 44,00 43,50 93,00 142,50 61,33 368,00

2 18 guido en ge 45,50 46,50 47,00 89,00 132,00 60,00 360,00

3 24 cv de dooke 45,00 45,00 45,00 89,00 132,00 59,33 356,00

4 5 C.V. De Kaaimannen 44,50 42,50 42,00 89,00 129,00 57,83 347,00

5 27 cv kaais kollege 42,00 41,50 41,00 87,00 129,00 56,75 340,50

6 16 CV Pastapakoe 42,50 42,00 41,00 86,00 124,50 56,00 336,00

7 35 CARNAVAL GO 42,00 44,00 40,00 86,00 123,00 55,83 335,00

8 29 pluizig en blauw 44,00 42,50 43,00 81,00 123,00 55,58 333,50

9 7 buurvrouw en buurvrouw 42,00 43,00 42,00 82,00 121,50 55,08 330,50

10 3 Dutch originals 39,50 41,50 42,50 80,00 120,00 53,92 323,50

11 37 cv de twee 38,50 39,50 40,00 78,00 118,50 52,42 314,50

12 10 C.V. Ikke en Hij 41,00 39,50 40,00 78,00 115,50 52,33 314,00

13 13 CV met zun 2 40,00 38,00 39,50 79,00 114,00 51,75 310,50

In de categorie Wagens
Stand Volgnr. Vereniging Idee Uitbeelding Afwerking Actie Carnavalesk Gem.totaal Totaal

1 34 CV De Pierewaaiers 53,50 57,00 57,00 108,00 165,00 73,42 440,50

2 22 CV Nie Mááuwe 52,00 53,00 55,50 102,00 159,00 70,25 421,50

3 19 cv de Moatjes 51,00 51,00 49,00 99,00 150,00 66,67 400,00

4 4 CV VanVeulBierWordeZat 48,00 48,50 47,00 91,00 144,00 63,08 378,50

5 28 CV De Loltrappers 47,00 46,00 50,00 90,00 141,00 62,33 374,00

6 25 waor komme ze nou wir meej aon 50,00 47,00 46,50 84,00 133,50 60,17 361,00

7 9 CV de Tobbers 45,00 44,50 40,50 83,00 129,00 57,00 342,00

8 15 'T Zooike Kids 43,50 41,50 37,00 87,00 126,00 55,83 335,00

9 12 CV De Jonkies 42,50 42,00 38,50 81,00 118,50 53,75 322,50

10 31 Oudgedienden 37,50 35,50 35,00 68,00 102,00 46,33 278,00

11 38 cv de zwaaikommerkus 34,00 34,50 33,00 64,00 100,50 44,33 266,00

12 1 VVBE Lijn 11 37,50 34,00 32,00 64,00 94,50 43,67 262,00
Voor de 5 categoriën: Idee, Uitbeelding, Afwerking, Actie en Carnavalesk worden resp. maximaal 10, 10, 10, 20 en 30 punten gegeven, samen max. 80. Het

gemiddelde totaal is voor elke categorie gelijkwaardig. Het gewone totaal weerspiegelt het totaal van de punten gegeven door alle juryleden. 

Het maximum is afhankelijk van het aantal juryleden. Dit puntenaantal is alleen vergelijkbaar binnen één categorie.

UITSLAG VAN DE JURY VAN DE GROTE CARNAVALSOPTOCHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


