Carnaval 2020

“Zòt zèèn is zo gèk nòg nie”
en wij……
“we zèèn ammel koekoek”
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1. Inleiding:
11 jarig jubileum is achter de rug!
Wat een jubileum hebben we achter de rug. 11 jarig bestaan is toch een mijlpaal en wij van de
Organissassie zijn er trots op dat we nog altijd bestaan. Sterker nog, het clubke is groeiende. We hebben
weer nieuwe (loop) leden erbij en ook de bouwploeg heeft een uitbereiding. Ook wordt het elk jaar
gekker en groter en we zijn benieuwd waar het stopt. In ieder geval hebben we in 2019 weer een leuke
en gezellige carnaval gehad met een prima tweede plaats.
Nogmaals mijn complimenten en felicitaties aan jullie en bedankt!
Ook wil ik jullie, mede namens Erwin, bedanken voor de leuke verrassing zondagavond na d’n opstoet.
Het bezoek van Prins Etienne d’n Irste en het ontvangen van een onderscheiding heeft mij erg verrast en
waardeer ik zeer. Dank.

Zoals aangegeven hebben we onze groep weer uit kunnen bereiden met een tweetal (nieuwe) leden.
Helemaal nieuw zijn ze niet want beide hebben al ervaring met het lopen van de optocht met onze
groep. Gabor heeft besloten weer terug te keren want hoe je het ook went of keert, missen deed hij het.
We zijn dan ook blij dat Gabor na zijn invalbeurt van vorig jaar (en 5 eerdere deelnames) weer aansluit.
De tweede is Sanne. Ook Sanne heeft al 2 keer eerder meegelopen met de groep en heeft daar laten
zien ook goed te kunnen carnavallen. In het kader van de verjonging gaan we er dus ook op vooruit, wat
natuurlijk noodzakelijk is voor de toekomst.
Voor beide zijn, vanzelfsprekend, een (carnavals) bijnaam verzonnen. Gabor zal tijdens de
carnavalszondag als d’n Stille door het leven gaan en Sanne heeft met d’n Stuiterbal een toepasselijke
bijnaam.
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Wat is er allemaal gebeurd tussen de optocht van 2019 en nu:
Allereerst hebben we, zoals jullie allemaal weten, een vaste plek weten te bemachtigen in de bouwhal.
We delen een bouwplek met de Bierbuiken en deze samenwerking verloopt tot op heden erg goed. We
hebben onze plek ingericht en hebben voldoende ruimte (en licht) om te bouwen. We hebben een
werkbankje en een gereedschaps-/materiaalrek gekregen van de Bierbuiken voor opslag van materialen
en gereedschap.
We hebben een kantine en een toilet bij onze bouwplek welke we delen met de Bierbuiken. Al met al
voelen we ons al thuis in de bouwhal en het bouwen wordt hierdoor een stukje makkelijker. Natuurlijk
brengt een vaste plek wel wat extra kosten met zich mee maar gelukking heeft Erwin aangegeven de
jaarlijkse huur van de plek te betalen, Bedankt daarvoor Erwin.
Moet er dan nog iets gebeuren?
Natuurlijk zijn we nooit klaar en zijn er altijd dingen die gedaan moeten worden. In de afgelopen periode
hebben we de kar weer gestript en is er een begin gemaakt met de voorbereidingen en bouw van de kar.
Ook willen we de gezamenlijke kantine opfrissen (likje verf doet wonderen) zodat we ons nog meer thuis
gaan voelen. Uiteindelijk wordt dit een prima lokatie waar we ook onze activiteiten/vergaderingen
kunnen organiseren.
Website:
Ook hebben we op social media vlak niet stilgezeten en inmiddels hebben we een zeer representatieve
website en zijn we actief op facebook en instagram. We hebben al meer dan 130 volgers en we
verwachten dat dit nog wel meer wordt. We hebben gemerkt dat wanneer je het met iemand hebt over
onze caranavalsgroep je als hulpmiddel de site kunt gebruiken om dingen te visualiseren. Links en rechts
moet er nog wel een fotootje toegevoegd worden maar de site (www.cgdaorgienderweet.nl) ziet er
super uit.
2020!
Ook dit jaar hebben we weer een leuk idee gevonden om de optocht te lopen, waarbij we weer
aansluiting gevonden hebben bij het Tilburgs motto (“Zòt zèèn is zo gèk nog nie”). “We zèèn ammel
koekoek” is ons eigen thema en we lopen als gekke/rare vogels. Vogels in diverse opvallende en felle
kleuren die lekker gek doen en op onze kar een maffe (niet realistische) koekoeksklok (waar Ben in zit).
We hebben gemeend de kar dit jaar niet realistisch te bouwen maar meer cartoon-achtig met felle
kleuren. Nieuw dit jaar is het voertuigje wat de kar tijdens de optocht zal trekken en bewegende delen
op de kar. Al met al weer een stap vooruit en weer een hele uitdaging om alles weer op tijd en netjes
klaar te krijgen. Gelukkig is dit aan onze bouwploeg wel besteed. Wat een toppers zijn dat al jaren en
gelukkig hebben we ook hier uitbereiding. Willem versterkt de huidige bouwploeg en met zijn elektro
technische kennis worden de bewegende delen op de kar een feit. Mede door deze veranderingen aan
ons motto (bewegende delen en cartoon-achtig) willen we gaan voor de eerste plaats. Afgelopen jaar
was het verschil tussen ons en de nummer 1 minder dan een punt dus we gaan er dit jaar toch echt voor.
Laat die wisselbeker maar komen!

“We zèèn ammel koekoek”

Carnaval 2020, CG Daor Gienderwèèt, www.cgdaorgienderweet.nl

Natuurlijk gaat het ons met name om het plezier en vinden we het belangrijk om sowieso weer een
schildje in de wacht te slepen. CG Daor Gienderwèèt heeft nu inmiddels 9 schildjes dus laten we gaan
voor de tiende. Schildjes zijn toch echt een gewild carnavalsartikel. Gelukkig heeft iemand van ons het
schildje van 2019 tijdens de carnaval weer goed bewaakt. Na Joop in 2012, Simone in 2013, Erwin in
2014, Lucas in 2015, Lenette in 2016, Ben in 2017, Soner in 2018 was het in 2019 de beurt aan Jos om
het schildje veilig te stellen. We kunnen wel stellen dat het schildje en de beker met trots zijn bewaakt,
allen mag de foto de volgende keer wat minder creepy Jos.
Bij de prijsuitreiking in 2020 gaan Leon en Roel naar het podium en de bewaker van het schildje wordt
Joris. Een verantwoordelijke taak en wij als Organisassie zijn er van overtuigd dat een mogelijk schildje in
goede handen zal zijn bij Joris. Joris succes!

Namens de organisatie willen we iedereen die meeloopt veel plezier toe wensen en willen bij voorbaat
iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de tot standkoming van het geheel bijzonder bedanken.
We merken dat CG Daor Gienderwèèt steeds meer vorm krijgt. De ideeën worden steeds gekker. Voor
ons als Organisassie een reden temeer om voorlopig nog even door te gaan. Jaarlijks gaan we proberen
nog meer cache te geven aan ons gruupke. Elk jaar proberen we iets toe te voegen aan onze groep en
tot op heden lukt dat vrij aardig.
Laten we de ingezette lijn zeer zeker voortzetten.
Alaaf en veul plezier
Namens d’n Organissassie
Joop
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2. Geschiedenis:
Voor diegene die voor het eerst meelopen of niet precies weten wat we de afgelopen jaren gedaan
hebben tijdens d’n opstoet volgt hieronder een opsomming van de afgelopen jaren.
2009
Het meelopen in de optocht is in 2009 begonnen met een heuze BOB slee. Erwin, Ralf, Peter, Emiel, Rob
en Joop zijn toen in de categorie “gruupke” mee gaan doen. Door de inzet van drie opa’s is een echte
bobslee vervaardigt en konden we als bekende bobbers op pad. Zo liepen mee, schénbob (Rob), Bobke
(Ralf), Bob Marley (Emiel) Bob de Rooij (Erwin) , SpongeBOB (Peter) en BOB de Bouwer (Joop) naar een
verdienstelijke vierde plaats.

2010
In 2010, het jaar van het 100 jarig bestaan van tsv NOAD, zijn we met een erg grote groep in de
categorie streup mee gaan lopen. We hebben hierbij tsv NOAD op de kaart gezet met een klein stukje
historie. De eerste steen, de wedstrijd in de kuip, de oprichting van het damesvoetbal en het 100-jarig
bestaan zijn hierbij uitgebeeld. Daarnaast hadden we nog twee grote karren met daarop een aantal
historische en kenmerkende foto’s. Het zag er allemaal tip top uit. Helaas geen prijs dat jaar en dat was
op zich wel logisch. Een aantal personen waren voor de start al dronken en helaas braken ook de wielen
van de karren af waardoor we een kar hebben moeten achterlaten. Hierdoor was ook het verband weg
en daar wordt nu eenmaal erg scherp op toegezien. Veel leermomenten in dat jaar.
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2011
Raad de Elf was ons motto in 2011 in de categorie klocht. Verkleed als markante Tilburgers en
onherkenbaar door een bivakmuts met vraagteken kon het Tilburgse publiek raden welke raad van Elf
we waren. Uiteraard allemaal een prinsencape aan. Markante Tilburgers die in onze raad zaten waren
Ferry van den Sande, Eefje Wentelteefje, Guus Meeuwis, Koning Willem II, Peerke Donders, Pater Poels,
d’n ½ euro, Adje, Burgermeester Nordanus, Kluun en d’n kruikezeiker. We hebben dat jaar veel plezier
gehad, er is redelijk goed gelopen maar helaas geen prijs. Belangrijker dan een prijs was dat we veel
plezier hebben gehad en dat het gegaan is zoals we dat verwacht hadden. Wellicht zagen we er toch een
beetje aggressief uit met die bivakmutsen…
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2012
In het jaar 2012 was het de insteek om in de categorie streup als schilders op pad te gaan. Deze schilders
maakte portretten van het publiek welke dan door onze eigen jury beoordeeld werden. De portretten
welke door de jury goed genoeg werden bevonden werden op een jaarkalender geplaats. Het thema
wat door ons verzonnen werd, “Ge wit oot noot nie hoe d’n jurie oe zie”, sloeg in als een bom wat
uiteindelijk de vierde plaats opleverde. Wat absoluut meegeholpen heeft is dat we dit jaar (eindelijk)
muziek gerealiseerd hadden waardoor het lopen toch echt een stuk gezelliger en makkelijker is.
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2013
Het jaar 2013 bracht ons het beste resultaat tot dan toe. Een welverdiende derde plaats was onze
beloning. Wij kijken terug op een zeer geslaagde opstoet. We waren SUPER. Onze outfits waren
geweldig. We hebben veel reacties gehad van het publiek en we zijn erg veel op de foto gegaan met het
publiek. Veel kinderen hebben enthousiast gereageerd maar ook juist de oude garde herkende het
geheel. Naar onze mening was de derde plaats dan ook zeker verdiend. We hebben goed gelopen en
sommige van ons hebben ook echt afgezien. De koppen van sommige dieren waren wel heel erg zwaar.
Ook onze (bolder)karretje was weer helemaal top. Felix, Frans, Frank en Mart hebben ons geweldig
geholpen. Niet alleen met de bolderkar maar ook bij het ontbijt en voor de drank onderweg. Ook voor
jullie is de derde plaats een verdienste. Bedankt mannen.
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2014
2014 was wederom een erg goed jaar. Wederom een derde plaats waardoor er weer een ruime 200
euro aan prijzengeld bijgeschreven kon worden. Met zijn allen een wals door de straten van Tilburg in
erg mooi gemaakte kostuums, waarvoor we Grarda nogmaals van harte willen bedanken. Zoals
inmiddels ook een traditie is geworden werd er begonnen met een ontbijt wat vanzelfsprekend
gesponsord was door Antoon Jacobs en klaar gezet werd door Felix. Lekker ontspannen genieten van
een kop soep en een lekker broodje is altijd een goed begin van de dag. Na het eten werd eerst nog
geoefend in het lopen van een wals. Dit leverde wat hilarische momenten op maar uiteindelijk wist
eenieder wat ze moesten doen. Na het oefenen werden de kostuums aangedaan en werd iedereen
dikker gemaakt. Daarna werd er verplaatst naar de start om vervolgens te starten met de optocht.
Helaas bleek de muziek niet het gewenste geluidsniveau te hebben en tot overmaat van ramp was op
enig moment ook nog eens de batterij leeg. Hierdoor moesten we walsend door de straten op eigen
gezang. Dit was jammer maar gelukkig hielp het publiek op een heleboel plaatsen. Uiteindelijk vielen we
toch in de prijzen met wederom een derde plaats. Iedereen die het in 2014 weer mogelijk hebben
gemaakt om representatief de optocht te lopen willen wij van harte bedanken voor al hun steun, in
welke vorm dan ook.
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2015
Het beste resultaat tot nog toe wisten we in 2015 te behalen. Voor het eerst een grote kar welke erg
mooi geworden was. Ad en Ad hebben hun creativiteit behoorlijk in de kar gegooid met een absoluut
mooi resultaat. De bar die ze gebouwd hadden kon zo door voor een echte kroeg. Ook de inspanningen
van Mart en Frans hebben bijgedragen aan de tot standkoming van de kar. Dit alles is mogelijk gemaakt
door Johan van Herp die zijn kar, hal , gereedschap en hout ter beschikking stelde. Ook hadden we
natuurlijk een goede voedzame basis gelegd op de zondag dankzij Toon en Felix. Natuurlijk is de tweede
plaats mede de verdienste van alle sponsors die op welke manier dan ook hun bijdrage geleverd hebben
en uiteraard ook dankzij Grarda (en hulp) die wederom alle pakken gemaakt heeft.
We gòn noar de Taptoe was ons motto wat ons dus een tweede plaats opleverde. Het beste reultaat en
de vraag is of we dit ooit kunnen overtreffen. Iedereen heeft zich uitstekend gehouden aan zijn of haar
rol en we hebben het erg gezellig gehad wat uiteindelijk de belangrijkste doelstelling is. Voor het eerst
hebben we gegeten bij de Ribsfactory wat zeker ook goed bevallen is.
Wat ook nieuw was dit jaar was het waogens lauwe. Een week voor carnaval hebben we onze wagen
officieel getoont aan belangstellenden. Samen met “Ut uurke op ut muurke” die ook een nieuwe kar
hadden hebben we een gezellige avond gehad. Leuke aan dit nieuwe item is dat we alvast allemaal in de
sfeer komen maar nog belangrijker is dat we op een leuke manier mensen kunnen bedanken voor hun
inzet tijdens de voorbereidingen en de bouw. In 2016 zullen we zeker weer een waogens lauwe
organiseren.

“We zèèn ammel koekoek”

Carnaval 2020, CG Daor Gienderwèèt, www.cgdaorgienderweet.nl

2016
In het jaar 2016 was er weer gigantisch hard gewerkt aan kar. Veel tijd en energie is in deze kar gaan
zitten. Gelukkig hadden we weer een goede bouwtekening welke door Ad was verzorgt. Een
enthousiaste groep vrijwilligers hebben uiteindelijk de tekening om kunnen zetten in de praktijk met
een spectaculair eindresultaat. Mart en Ad hebben weer veel uren hieraan besteed en ook een
aantal anderen hebben de helpende hand geboden. De kleding werd zoals al een paar jaar verzorgt
door Grarda. Uiteindelijk hebben we alles weer kunen tonen tijdens het woagens louwe een week
voor de opstoet. De belangstelling voor het woagens louwe viel wat tegen waardoor we besloten
hebben dit niet meer te doen (hebben we weer een paar dagen rek en ruimte voor het bouwen).
Na het traditionele ontbijt werd de kar verplaatst naar de heuvel (toch wel makkelijk zo’n electrisch
karretje) en verplaatsten we ons richting de start. Uiteraard zijn Lucas en Jeremy het startblok op
gaan halen en zij landen samen met een aantal anderen in de Albatros.

Het bier zal daar goed gesmaakt hebben want de Albatrosgangers waren iets te laat bij de start. De
laatste voorbereidingen aan de kar waren gelukkig door anderen gedaan waardoor we voordat we
de St Jozefstraat indraaide helemaal compleet en gereed waren. En wat waren we goed. Het zag er
perfect uit en he twerkte prima. Het omroepen en de muziek van Ben, het aftellen, de knal, de rook
en de pop die door Leon (met blauwe plekken als eindresultaat) die uit het kanon schoot. Het
publiek vond het geweldig totdat…….
Het aggregaat niet meer werkte waardoor de muziek en het omroepen van Ben stopte, de
rookmachine ermee stopte en we dus ook geen rook meer hadden. Eigenlijk viel onze hele act in het
water wat natuurlijk erg jammer was. Desalniettemin hebben we veel plezier gehad en een vierde
plaats is op zich nog een redelijke positie.
In ieder geval is de wachttijd op de heuvel redelijk snel gegaan. Natuurlijk kwam dit mede door de
lekkere hapjes van Soner en de vele flessen schrobbeler die we genuttigd hebben na de optocht. Ik
wil iedereen ook complimenten maken voor de wijze waarop ze de optocht gelopen hebben en hoe
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ze omgegaan zijn met het alcoholgebruik. TOP GEDAAN. Het lijkt erop dat we nog eens ervaren
optocht lopers worden. Na de prijsuitreiking, het omkleden en het gebruikelijke bezoekje aan “ut
uurke op ut muurke” zijn we naar Rodeo gegaan voor een erg lekkkere maaltijd. Ook dit stuk was
erg gezellig en hebben we onze eerste inburgeringsdiplome Tilburgs Carnaval kunnen overhandigen
aan Soner. Als Griekse Turk heeft hij zijn eerste optocht erg goed gedaan.
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2017
“Half ingezipt is ôk un begin” was ons motto voor 2017. Voor het eerst in lange tijd geen platte kar
maar twee pashokjes en een heuze gehuurde bakfiets voor de proviant. Natuurlijk was het even
wennen om dit jaar geen platte kar te hebben en we merkte dat dit toch best wat onwennig was.
Wederom hebben we iets gevonden waarmee aansluiting met het Tilburgs thema gevonden werd.
We liepen als halve clowns welke door een kleermaker extra kleding kreeg. Vervolgens ging de halve
clown het pashokje in om er vervolgens als hele clown uit te komen. Dit geheel werd ondersteunt
door muziek en een pratende/lallende Ben.
Het idee 100 punten, de uitvoering niet echt. Dit lag absoluut niet aan onze mensen maar het kwam
er nu eenmaal niet uit zoals we dat bedoeld hadden.
Veel leermomenten dit jaar waardoor wij er van overtuigd zijn dat we het in 2018 anders zullen gaan
doen. Belangrijkste was dat na geboorte van CG Daor Gienderwèèt in 2016 de eerste verjaardag
gevierd werd met een vierde plaats (en dus weer een schildje)
Hoogtepunt was na het lopen van den opstoet toch echt ons diner bij The Talk. Wat was dat
geweldig. Iedereen op de banken/tafels, zwaaiende lampen, goed eten en de uitreiking van de
(bijnaam)medailles. Sinds 2017 gaat iedereen op carnavalszondag met zijn nieuwe naam door het
carnavalsleven. Voor de vergeetachtige onder ons: Jos = d’n Vinoloog, Carin = d’n Debutant, Soner =
d’n Vegert, Erwin = d’n Routenier, Irma = d’n Koffieleut, Roel = d’n Boellie, Ben = d’n Kwatsert Lucas
= d’n Sjouwert, Leon = d’n Charmeur, Joris = d’n Enige Vrijgezel, Lenette = d’n Bankier, Jeremy = d’n
Canadian, Simone = d’n CreaBea en Joop = d’n Regelaor.
Gelukkig heeft den Kwatsert dit jaar het verdiende schildje bewaakt. Hijzelf weet daar echt helemaal
niets meer van maar gelukkig is daar Marit die naast de zorg voor hun twee kinderen ook let op het
derde kind en de boel veilig heeft gesteld.
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2018
“WAUW”
Wat een geweldige verassing en wat was het gaaf. In onze tiende keer hebben we de eerste prijs weten
te winnen. Complimenten aan jullie allemaal.
Nog steeds kijken we terug op een geweldige opstoet met een geweldig resultaat. Natuurlijk hoop je
altijd op een goed resultaat maar eerste? Dat hielden we toch niet voor waarschijnlijk. Grotere
carnavalsverenigingen verslaan is binnen carnavalszondag voor ons toch het ultieme. Voor eeuwig
vastgelegd met onze naam op de wisselbeker loopgroepen. Hoe mooi kan het zijn?
Wederom was het een geslaagde zondag met absoluut de kers op de taart. Ik wil iedereen bedanken
voor hun inzet en harde werk. Niet alleen de lopers maar ook alle hulpen, deze gaan we niet bij naam
noemen (anders vergeten we misschien iemand) maar iedereen weet wel wie we bedoelen.
De eerste prijs van vorig jaar is / was een beloning voor ons allen!
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2019
Wederom een geweldig jaar. Wat een spannende uitslag. Dit jaar een verdienstelijke tweede plaats met
minder dan 1 punt achterstand op de nummer 1. Ons jubileumjaar hebben we in ieder geval op kunnen
luisteren met een schildje waarmee ons totaal nu komt op 9.
Weer veel werk is er geleverd dit jaar. Een knappe prestatie, zeker wanneer je bekijkt dat we in beginsel
geen lokatie hadden op de kar te bouwen. Hierdoor werd op meerdere lokaties gebouwd waardoor
soms de afstemming lastig was. Zo werd in Baarle Nassau bij Jan de boom en slakken gemaakt en in de
de schuur van Ad S de uilenkop voor de stoel en in de schuur van Ad G de rotsblokken. Uiteindelijk
kwam alles samen in onze tijdelijke plek in de bouwhal, wat gerealiseed heeft in de tweede plaats.
Natuurlijk was er ook nog de kleding groep welke ook op meerdere lokaties bezig waren. De
trollenkoppen bij Clair en de paddenstoelen / zonnebloemen en kostuums bij Simone. Ook hiervoor
geldt dat uiteindelijk alles bij elkaar kwam met èèn geheel als resultaat.
Wij kijken ook dit jaar weer terug op een geslaagde zondag. Wij willen iedereen bedanken voor hun
inzet en harde werk. Niet alleen de lopers maar ook alle hulpen, deze gaan we niet bij naam noemen
(anders vergeten we misschien iemand) maar iedereen weet wel wie we bedoelen.
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3. Uitleg over d’n opstoet:
Opstoet
Het hoogtepunt van Carnaval is d’n Opstoet op Carnavalszondag. Ruim 100 deelnemers samen zo’n
1500 mensen laten hun mooiste, origineelste en meest carnavaleske ontwerpen en wagens aan
Kruikenstad zien.
Om 13.00 uur geeft de voorzitter van de Optochtcommissie het startsein voor vertrek. Vervolgens
beweegt een lang lint van orkesten, carnavaleske voertuigen en kleurig uitgedoste mensen zich urenlang
voort door de straten van Kruikenstad.

Geschiedenis van d’n Opstoet
D’n Opstoet trok op 28 februari 1965 voor de eerste keer door Kruikenstad, aansluitend op de 6de
jeugdoptocht. Het zijn de carnavalsverenigingen de Bierpompen en de Watergeuzen geweest die het
pad met illegale intochten geëffend hebben voor een stedelijke aanpak van de georganiseerde
carnavalsviering. De jeugdoptochten zijn de bakermat geweest voor optochten voor iedereen. Ze zijn nu
uitgegroeid tot evenementen van ongekende grootte.
Prijzen tijdens d’n Opstoet
D’n Opstoet kent twee soorten prijzen, namelijk publieksprijzen en vakjury prijzen. Gedurende d’n
Opstoet beoordelen zowel een vakjury als het Tilburgse publiek de deelnemers. De vakjury is opgedeeld
in twee categorieën, Hóógkèèr en overige categorieën. Voor de Hóógkèèr is een speciale selecte groep
juryleden aangesteld die beroepsmatig kennis hebben van techniek, vormgeving, ontwerp en creativiteit.
De jury voor de overige categorieën bestaat uit een gezelschap van ongeveer 25 personen bekend met
het Tilburgse Carnaval en plaatselijke actualiteiten.
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4. Uitleg over unne streup:
Loopgroepen
Het aantal personen per inschrijving moet voldoen aan de volgende omvang: Streup min. 14 (minimaal
16 jaar).
Een (on) gemotoriseerd voertuig mag deel uitmaken van de inschrijving in de categorie Streup en Klocht
onder de volgende voorwaarden:
De aankleding van het voertuig moet in direct verband staat met de act van de deelnemers ofwel het
(on) gemotoriseerd voertuig moet ondersteunend zijn aan de act. Het voertuig moet voldoen aan de
volgende afmetingen: Breedte Hoogte Lengte Max 3,5 mtr Max 4,65 mtr Max 5 mtr
Omschrijving van beoordelingspunten
Om enigszins een idee te krijgen waar de juryleden de deelnemers op beoordelen heeft de
optochtcommissie een lijst samengesteld met een ruime omschrijving van de punten waarop gejureerd
wordt.
Thema/idee/motto
De jury zal beoordelen of het thema/idee/motto dat de deelnemer(s) heeft (hebben) vooral leuk is, het
idee ook goed wordt uitgedragen en voor iedereen herkenbaar is.
Originaliteit
De juryleden beoordelen de manier waarop de presentatie, thema/idee zich onderscheid.
Steekwoorden: oorspronkelijkheid, eigen kenmerk dragend, verrassend
Kleurgebruik
De jury beoordeelt of het kleurgebruik overeenstemt met het thema/idee. Steekwoorden: kleuren,
kleurencombinaties.
Presentatie
De jury beoordeelt de presentatie van het thema/idee.
Steekwoorden: contact met het publiek, onderlinge samenhang, algemene uitstraling.
Afwerking
De jury beoordeelt of er met oog voor detail gewerkt is.
Steekwoorden: netjes afgewerkt, ziet er goed uit, zorg aan besteed.
Carnavalesk
De jury beoordeelt de carnavaleske manier waarop de presentatie, thema/idee
wordt uitgebeeld. Daar dit een zwaar wegende factor is, wordt dit
onderdeel met dubbele punten beoordeeld
Steekwoorden: humoristisch, feestelijk, grappig, ludieke dwaasheden
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5. Wat en hoe gaan we het doen:
Het Tilburgs carnavalsthema is dit jaar “Zòt zèèn is zo gèk nog nie” waar de volgende uitleg bij is
gegeven:
Tijdens carnaval mag je je immers compleet anders kleden of voordoen dan normaal. Je mag zelfs uit de
band springen. Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet!
Ons motto is “We zèèn ammel koekoek”
We gaan op de kar een huisje voor de koekoek bouwen met ter aankleding nog wat vogelkooitjes links
en rechts en over de boxen. Het huisje wordt gebouwd in een niet realistische stijl (meer cartoon-achtig)
en ziet er dus gek uit. Ook zullen we gebruik maken van veel (felle) kleuren en de Tilburgse
carnavalskleuren.
Daarnaast zal het te trekken voertuig ook in aansluiting gebouwd gaan worden met de kar. Het
voertuigje wordt een grote vogelkooi met de bestuurder verkleed als vogel.
Nieuw dit jaar is dat we gaan voor bewegende delen op de kar. Een en ander is afhankelijk van de tijd.
Prioriteit is de koekoek die aan de voorkant uit het huisje komt, zijn vleugels spreid en zijn bek open gaat.
Dit zal een hele uitdaging worden maar we gaan er wel voor.
Op het huisje is aan elke kant een klok te zien waarbij de wijzers van de 2 klokken aan de zijkant
daadwerkelijk ronddraaien.
Verder staan er op de twee dakgoten aan de zijkant ook een vogel. Voor nu staan deze stil maar mocht
er tijd genoeg zijn willen we kijken of we deze ook (deels) kunnen laten draaien.
Al met al heeft de bouwploeg zichzelf weer uitgedaagd om iets geweldigs neer te zetten. Na een paar
vergaderingen met de bouwploeg heb ik gemerkt dat de drive en het enthousiasme er vanaf spat. Door
onze permanente plek in de bouwhal starten we ook vele malen eerder dan andere jaren.
De kleding van de lopers is weer in handen (coordinatie) van Simone. We gaan allemaal verkleed als
(maffe) vogel, waarbij we ook veel kleur gaan gebruiken. Daar waar de heren over het algemeen zich
inzetten bij het bouwen zullen veel dames helpen bij het maken van de kleding. Hulp die noodzakelijk is
omdat ook dit jaar de pakken voor de lopers weer veel tijd kosten. Ook hebben weer een paar oma’s
zich aangemeld om te helpen dus ook dit komt dit jaar weer goed.
Als alles volgens planning verloopt zal de kar naar het beginpunt gebracht worden en aan het eind ook
weer terug gereden worden naar de bouwhal. We proberen daar weer wat mensen voor te regelen
zodat niemand van ons daar mee bezig hoeft te zijn en kan deelnemen aan het feesten op den Heuvel.
Dit is vorig jaar ook gelukt en zeer goed bevallen. Uiteraard gaan we na de prijsuitreiking naar Carin en
Soner om ons om te kleden om de rest van de avond (en avondeten) bij The Talk door te brengen.

Wij als organisassie wensen iedereen veel plezier met hopenlijk weer een onvergetelijke zondag.
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Om wat beeld en geluid te geven over 2020:
Deze voorbeelden zullen in de praktijk uiteraard iets afwijken.
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6.Deelnemers:
We hebben ook dit jaar weer een geweldige groep mensen. We hebben een aantal oudgedienden en we
hebben een tweetal terugkerende leden. Hiermee is de mix van ervaren en onervaren weer voor elkaar.
De groep is ten opzichte van vorig jaar uitgebreid met twee deelnemers (Gabor en Sanne). Dit jaar lopen
mee; d’n Routenier, d’n Koffieleut, d’n Boelie, d’n Kwatsert, d’n Vegert, d’n Debutant, d’n enige Vrijgezel,
d’n Charmeur, d’n Vinoloog, d’n Ontwerpert, d’n Drukkert, d’n Sjouwert, d’n Canadian, d’n Creabea, Ons
Prulleke, d’n Stille, d’n Stuiterbal en d’n Regelaor. Voor dit jaar dus 18 lopers / deelnemers en wie weet
wat de toekomst brengt. D’n Bankier loopt dit jaar niet mee omdat zij onlangs mama is geworden.
Natuurlijk zal ze ons wel komen aanmoedigen.

7. Programma:
Natuurlijk hebben we een aantal belangrijke tijden en een programma samengesteld. Hierdoor weet
iedereen hoe en wat.
Zaterdag 02-11-2019

Samenkomst CG Daor Gienderwèèt
Voor alle lopers en bouwers met aanhang
indien gewenst

19.30 uur in de bouwhal

Zondag 26-01-2020

Waogens Lauwe
Voor iedereen die kan en zin heeft
Details volgen.

14.00 uur in de bouwhal

Vrijdag 21-02-2020

Dweilen met de mannen

19.30 uur bij de Sinjoor of
18.30 uur bij Joop

Zondag 23-02-2020

Verzamelen
09.00 uur bij Soner en Carin
Spullen gereed maken / soep / broodje / omkleden
Vertrek richting Piushaven
12.00 uur
Aankomst en opstellen
12.30 uur
Vertrek opstoet
13.00 uur
Prijsuitreiking op d’n heuvel
ongeveer 17.00 uur
Aansluitend feesten op d’n heuvel / kroeg
Eten bij The Talk
19.30uur
*tijden zijn onder voorbehoud, deze kunnen nog wijzigen
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8. Huishoudelijke regels, financiën en sponsors:
Huishoudelijke regels
Natuurlijk is het carnaval en moeten we zeer zeker veel plezier maken en vooral lol hebben. Toch zijn er
een paar regeltjes waar we ons aan moeten houden (ook ingegeven door de jury van de optocht).
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent op de tijden die afgesproken zijn.
• Tijdens de optocht moeten we als groep bij elkaar blijven en zorgen dat we als een verband
onszelf neerzetten.
• Voer je taak goed en enthousiast uit. Dit jaar hebben we nagenoeg geen mogelijkheid om
onderweg te stoppen bij familie en / of vrienden, zoals van te voren besproken. Vervelend maar
essentieel voor een goede uitvoering.
• Steeds meer letten ze op alcoholgebruik. Er worden ook steeds vaker groepen of individuen uit
de optocht gehaald vanwege drankgebruik. Tijdens de optocht mag er niet gedronken (alcohol)
worden, een schrobbelerke tegen de kou is toegestaan mits in mate.
• Heb vooral veel plezier en geniet van de optocht.
Financiën
Net als in ons jubileumjaar hebben we weer de pepernoten en chocolade actie uitgevoerd. Een snelle
manier om extra geld te generen. Erg belangrijk omdat we als Organissassie de contributie hetzelfde
willen houden ondanks dat we steeds meer willen en dus meer kosten maken.
In ons jubileumjaar leverde deze actie ons meer dan 600 euro op en we zijn benieuwd waar we dit jaar
op uit komen (bij het drukken van dit boekje was dit nog niet bekend).
Gelukkig drukt de plek in de bouwhal niet teveel op onze begroting omdat Erwin de huur hiervan
betaald.
Gelukkig hebben we de eigen bijdrage voor de zondag op €75,00 per persoon kunnen houden. De week
na carnaval kun je de financiën inzien, na die week worden de bonnetjes weggegooid.
Sponsors / bedankjes
Het informatieboekje is dit jaar eerder dan we gewend zijn. Daarom is niet helemaal duidelijk wie er
(weer) sponseren. Helaas is bakkerij ’t Stoepke afgevallen als sponsor maar gaan we er vanuit dat
Slagerij van der Pas, Printservice Tilburg, Impulze en Peijnenburg re-integratie aanblijven als sponsor.
Daarnaast hebben we altijd weer voldoende sponsors van Drank, nutjes en andere versnaperingen. Ook
hopen we weer op de soep van Nicolle op de zondagochtend.
Wederom willen we Soner en Carin bedanken voor het beschikbaar stellen van hun huis voor het ontbijt
en het omkleden. Langzaamaan ook een traditie is het maken van de kar of andere atributen door Ad,
Ad, Jan en sinds dit jaar Willem. Ook zij hebben weer de nodige tijd, en zullen nog veel tijd besteden aan
onze creatie, Super tof en bedankt!
Daarnaast hebben we weer een heleboel mensen bereid gevonden iets te doen aan sponsoring voor het
versterken van het innerlijke.
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Namens ons allen willen wij de sponsors van harte bedanken voor hun bijdrage. Mede dankzij jullie gaan
we weer een ongelooflijke, onvergetelijke en goede optocht neer zetten. BEDANKT!
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9. 2021:
Het verdedigen van de eerste plaats zou een mooi begin zijn van de inleiding van het carnavalsjaar 2021.
Zoals al aangegevenwordt het ieder jaar gekker en meer. We zijn dan ook benieuwd welke ervaringen
uit 2020 weer mee kunnen nemen naar 2021. We zullen zien of de lat weer wat hoger gelegt kan
worden en of de bewegende delen welke we op de kar hebben ook in 2021 weer toegepst worden (en
misschien wel meer effecten).
De hoop welke we vorig jaar hebben uitgesproken over het toevoegen van 1 of 2 nieuwe leden (wat
gelukt is) hopen we ook in 2021 te realiseren. Zeker omdat we toch jaarlijks weer meer willen is een
ledengroei wenselijk. Meer taken zullen gedelegeerd worden zodat iedereen zijn/haar steentje bij kan
dragen.
We zullen als organisassie op tijd bij elkaar gaan komen om enerzijds te evalueren en anderzijds om de
nodige ideeen uit te werken.

Veel plezier, de organisassie
(Erwin, Jos, Carin, Simone en Joop)
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Het printen en vervaardigen van dit boekje is gesponsord door:
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