
Wagens

Nr. Klasse Naam Groep Thema/Motto Carnavalesk Idee Uitbeelding Kwaliteit Totaal

1 232 Wagens K & B (Co)operatie 60,5 61,0 61,5 63,0 246,0

2 220 Wagens BWW & Co Bende terug?! 58,0 59,0 59,5 61,0 237,5

3 226 Wagens H & L Slim beleggen 55,0 55,5 58,5 59,0 228,0

4 212 Wagens De Ullie Gullies Ontspanje 56,0 54,0 55,5 57,0 222,5

   Grote groepen      

Nr. Klasse Naam Groep Thema/Motto Carnavalesk Idee Uitbeelding Kwaliteit Totaal

1 224 Grote groepen WWW Harder optreeje! 58,0 60,0 60,5 59,0 237,5

2 230 Grote groepen De Dûikelèèrs Bezorgd?! 58,5 58,0 59,5 60,5 236,5

3 208 Grote groepen CV De Spikkels Nudistencamping daor hedde niks aon 54,5 55,5 54,5 51,5 216,0

4 209 Grote groepen De Puike Pinoos Meet in China 55,5 51,0 53,0 54,5 214,0

5 215 Grote groepen De Gaopers In CHOC 56,0 51,5 52,0 53,5 213,0

6 222 Grote groepen De Flapdrollen Tis ingewikkeld 53,5 52,0 53,0 50,0 208,5

7 219 Grote groepen Van alles wè Mantelzorg 51,0 49,0 52,0 50,0 202,0

8 211 Grote groepen De Klappers Hallo allemaal 48,5 49,5 47,0 46,5 191,5

  Kleine groepen      

Nr. Klasse Naam Groep Thema/Motto Carnavalesk Idee Uitbeelding Kwaliteit Totaal

1 213 Kleine groepen Het konijn van de buren & Co Nieuw onderkomen 52,5 54,0 54,5 54,5 215,5

2 228 Kleine groepen De Mokkels Wie wil ons pakken 53,5 54,0 53,5 51,5 212,5

3 216 Kleine groepen Toeternietoe De schotelroute, um dur een ringske te haole… 47,0 50,0 47,0 47,5 191,5

4 207 Kleine groepen De Lampezwampers Wij breiden uit 46,0 49,0 47,0 46,5 188,5

  Eenlingen      

Nr. Klasse Naam Groep Thema/Motto Carnavalesk Idee Uitbeelding Kwaliteit Totaal

1 210 Eenlingen Kek Nouw ens Multi vocale glaze 55,0 55,5 56,0 56,5 223,0

2 229 Eenlingen Anoniem Platte grond van Esbeek 49,0 49,5 50,0 49,5 198,0

3 225 Eenlingen Punica Wè un watje 45,5 47,0 44,5 46,0 183,0

4 221 Eenlingen Pietje Klaar over 42,0 43,0 42,5 42,0 169,5

  Jeugd      

Nr. Klasse Naam Groep Thema/Motto Carnavalesk Idee Uitbeelding Kwaliteit Totaal

1 223 Jeugd De Flierefluiters Into the future 56,0 55,5 57,0 59,0 227,5

2 206 Jeugd De Flabbedabbers Mexikano 53,0 52,5 52,0 51,0 208,5

3 218 Jeugd De Herrieschuppers Da's de mijne 48,0 47,0 50,5 49,5 195,0

  Carnavaleske Prijs      

Nr. Klasse Naam Groep Thema/Motto

1 220 Wagens BWW & Co Bende terug?!

2 230 Grote groepen De Dûikelèèrs Bezorgd?!

3 208/

224

Grote groepen CV de Spikkels/WWW Nudistencamping daor hedde niks aon/harder 

optreeje!



Juryverslag Prijsuitreiking Optocht der Haaikneuters 2018 
 

Introductie 
Dit verslag is een ingekorte versie van de presentatie die de voorzitter van de jury 
tijdens de prijsuitreiking op carnavalsmaandag (12 februari 2018) heeft gegeven. 
Door deze tekst te publiceren hopen we als jury niet alleen dat de deelnemers met 
terechte trots kunnen teruglezen wat er over hun mooie creaties is gezegd, maar ook 
te laten zien wat ons als jury is opgevallen en waar onze aandacht naar uitgaat. 
 
De jury die ondergenoemde prijzen heeft verdeeld bestaat uit de volgende mensen: 
Saskia van Aarle, Peter Hesselmans, Roel Hesselmans, Monique Leijten, Myriam de 
Jonge, Jibbe Soetens en Bram van Helvoirt. 
 
Nog even een belangrijke opmerking vooraf die de jury graag hier wil plaatsen: de 
kwaliteit van de optocht was over de volle breedte van een erg hoog niveau, het zag 
er allemaal erg verzorgd uit. Dit is een fantastische prestatie waar alle deelnemers 
vooral heel trots op mogen zijn, de optocht is een heuse jaarlijkse uitspatting van 
creativiteit en bouwkunst. Wij hebben er met volle teugen van genoten! 
 
Categorieën 
Elk jaar worden de deelnemers van onze optocht onderverdeeld in diverse 
categorieën. 
  
De eerste is de lagere schooljeugd (basisschool). Een gedeelte doet mee aan de 
grote optocht van zaterdag, waar ze een hele mooie bijdrage aan hebben geleverd. 
Maar ze worden op maandag tijdens de kinderoptocht beoordeeld door een eigen 
jury. 
 
Dan is er de categorie jeugd, grofweg gezegd de jongeren tussen 12 en 16 jaar die 
de lagere school hebben verlaten. Of die categorie een eenling brengt, een 
loopgroep of een wagen o.i.d. ze worden allemaal beoordeeld in de categorie jeugd. 
 
We hebben daarnaast nog bij de senioren een categorie eenlingen, kleine groepen 
(2 t/m 5 deelnemers), grote groepen en wagens. 
 
Alle deelnemers worden gejureerd op de volgende onderdelen: 
idee, kwaliteit, uitbeelding en carnavaleske. 
 
Categorie jeugd 
De wagen van nummer drie was er meteen een van grote klasse: een mooi 
verzorgde creatie waarbij ook nog eens veel aandacht is besteed aan een 
vermakelijke act. Zo bezien zijn het echte groeidiamanten, want als ze dit al kunnen 
op deze leeftijd dan beloofd ’t enorm veel voor de toekomst. Het beeld was compleet: 
de koempel zat met zijn helm en pikhouweel stoer bovenop een rots die ook nog 
eens als mijn diende voor de mooi uitgevoerde act. Onder de passende muzikale 
‘hey ho’s’ van de dwergen van Sneeuwwitje werd ‘da’s de mijne’ luid in koor 
geroepen door iedereen die de indrukwekkende diamant in de gaten kreeg. Knap 
gedaan door de Herrieschuppers, met 195 punten op de derde plaats. 
 



Door naar nummers twee en een. Hoewel op totaal verschillende manieren hebben 
zowel de Flierefluiters als de Flabbedabbers een hele mooie bijdrage geleverd aan 
de optocht. De ideeën waren op een ludieke, maar herkenbare wijze uitgebeeld en 
het zag er allemaal erg verzorgd uit, de beide plaatjes klopten helemaal. De 
futuristische kerk-raket van de Flierefluiters was prachtig gemaakt en liet op 
overtuigende wijze zien dat de jeugd de toekomst heeft, ook als het aankomt op het 
bouwen van indrukwekkende carnavalswagens.  
 
Hetzelfde gold voor de vrolijke mexikano van de Flabbedabbers, die geheel in 
Mexicaanse stijl was opgetuigd: de sombrero’s, de mariachi-muziek, de felle kleuren 
en natuurlijk de bekende snacks, alles was aanwezig. Erg leuk gedaan, een groot 
applaus voor de Flabbedabbers die met hun ‘mexikano’ de tweede plaats hebben 
behaald, met een totaal van maar liefst 208,5 punten. 
 
En dat betekent dat de Flierefluiters de eerste prijs hebben gewonnen. Het was een 
heuse reis naar de toekomst die de jonge groep het publiek voorschotelde, en aan 
alles was dan ook gedacht. Van het aftellen van de lancering tot de act waar 
ruimtereizigers en de pastoor elkaar troffen, het was een fraai geheel. We hopen dat 
we ze nog vaak hier mogen begroeten op het podium de komende jaren, want dit 
beloofd veel goeds voor de toekomst. Houston, we have a lift off, de verdiende 
eerste prijs met 227,5 punten voor de Flierefluiters. 
 
Aanmoedigingsprijs jeugd 
Over wie deze prijs zou moeten krijgen was de jury het vrij snel eens. Want we 
vonden de creaties van de Flabbedabbers en de Herrieschuppers schitterend en dit 
willen we graag laten weten ook, aan beide groepen. We hebben jullie wagens met 
heel veel plezier mogen aanschouwen en we hopen dan ook dat we volgend jaar 
weer van jullie talenten kunnen genieten. Een welverdiende aanmoedigingsprijs voor 
de Flabbedabbers en de Herrieschuppers. 
 
Categorie eenlingen 
Op de vierde plaats: hij had zichtbaar plezier in zijn coördinerende rol. Mijn oren 
fluiten nog steeds, zo fanatiek ging hij tekeer. En met zijn felle lange jas was hij ook 
een opvallende verschijning. Het is nog lang niet klaar over voor Pietje, die met 169,5 
punten op de vierde plaats is geëindigd.  
 
Nummer drie kennen we van de fijnzinnige, creatieve knutselwerken die ze als 
ervaren bloemist met enorm veel oog voor detail en precisie vakkundig in elkaar weet 
te zetten. Dit jaar koos ze voor een andere, minder uitbundige aanpak. Een zachte 
aanpak ook, want met haar watje ging ze heel gericht op zoek naar zielsverwanten in 
het publiek. Wè un watje van Punica, met 183 punten op de derde plaats. 
 
Nog twee eenlingen over. Met een beetje fantasie zouden we kunnen spreken van 
een fijnzinnig muzikaal intermezzo door Kèk Nouw Ens en een heuse stampwagen 
van Anoniem. Allebei zijn ze erin geslaagd om van een woordgrap een hele 
vermakelijke act te maken, die het publiek wist te boeien en vermaken. De dubbele 
laag van de grap was bij de een wat beter uitgewerkt dan bij de andere, en dat 
maakte het verschil.  
 



Het was net wat vlakker bij de act van Anoniem, wat dan wel weer heel mooi paste 
bij zijn act. Een hele leuke draai aan een alledaags woord, dat in al zijn eenvoud een 
mooie interactie met het publiek opleverde. De ‘plattegrond van Esbeek’ door 
Anoniem is met 198 punten geëindigd op de tweede plaats. 
 
En dat betekent dat Kèk Nouw Ens heeft gewonnen. Het was een lust voor het oog 
en oor wat er voorgeschoteld werd. Het idee was goed op sterkte, want het kwam op 
verschillende manieren terug in de act: de cocktail bar met kleurige xylofoon was 
helemaal af, de Haaikneuter-pils panfluit klonk loepzuiver, en de muzikant had 
volledige focus door de varivocale bril op zijn neus. Erg knap gedaan en zeer 
vermakelijk voor het publiek en dus de winnaar bij de eenlingen met 223 punten: Kèk 
Nouw Ens.  
 
Categorie kleine groepen 
Op de vierde plaats staat een kleine groep die wat verwarring wist te zaaien met hun 
act, ook bij ondergetekende. Zijn ze echt? Dat zouden die van ons nooit doen zo! 
Maar na wat speurwerk is het mysterie toch ontrafeld, tenminste dat denk ik dan. Hoe 
dan ook, het moge duidelijk zijn dat het breiwerk van de Lampezwampers niet door 
halve garen in elkaar was gezet: mooi verzorgde aankleding met grote breinaalden 
en de haren van de dames op een kleurige knot wol, en de uitbreiding zelf lekker 
duttend in de stoel. Een vrolijke verschijning: de Lampezwampers met ‘wij breiden uit’ 
op de vierde plaats met 188,5 punten.  
 

De creatie op plaats drie had goed om zich heen gekeken om kunstzinnige inspiratie 
op te doen voor hun act. Met de route in de hand werd er à la Hans en Grietje 
gestrooid met schoteltjes om de mooie kunstroute in het buitengebied van Esbeek 
eens op ludieke wijze uit te stippelen en onder de aandacht te brengen. En hierbij 
wisten ze met hun hoela-hoepen ook nog de link te leggen met de Jan Naaijkens ring 
die de schotelroute onlangs gewonnen heeft. Ze zagen er zelf uit ‘um dur een ringske 
te haole’, met 191,5 punten op de derde plaats: Toeternietoe. 
 
De top twee van de kleine groepen bestaat uit bekende namen: de Mokkels en het 
Konijn van de Buren & Co. Twee ervaren deelnemers aan de optocht met behoorlijk 
verschillende creaties. De Mokkels zagen er weer verzorgd uit en hadden hun hele 
carnavals-garderobe uitgestald voor het publiek dat ze hiermee volledig wisten in te 
pakken. Het Konijn van de Buren & Co gooide het over een heel andere boeg, door 
op komische wijze uit te beelden hoe de vleermuizen hun favoriete hangplek in de 
kerk moesten verruilen voor een meer kunstzinnig optrekje. Ook heel pakkend dus, 
daar waren de Mokkels niet uniek in deze keer. Zoals wel vaker gooiden de dames 
hun charmes in de strijd om het publiek te verleiden tot een verkleedpartijtje, en het 
was duidelijk te merken dat veel mensen dit wel zagen zitten. Het idee ‘wie wil ons 
pakken’ zou je zomaar kunnen opvatten als een kwinkslag naar de felle #metoo 
discussie, maar gelukkig wisten de dames het wel luchtig te houden, ook qua 
kleding. 
 
Het was weer genieten en zijn ze op een hele mooie tweede plaats geëindigd met 
maar liefst 212,5 punten: de Mokkels met ‘wie wil ons pakken’ op de tweede plaats. 
 
 
 



Dit betekent dat het Konijn van de Buren & Co de eerste plaats hebben gehaald bij 
de kleine groepen. De kracht zat hem in de grappige uitvoering van een origineel 
idee: het leek wel of Graaf Tel was neergestreken in het kunstwerk van Jos van de 
Wouw en zijn twee neefjes had meegenomen. Geen spraakzame types, maar dat 
was juist ook helemaal niet nodig om de grap te laten slagen. Geweldig gedaan, met 
veel fysieke humor à la de Ashton Brothers en een hoge amusementswaarde: het 
Konijn van de Buren & Co staan met hun nieuwe onderkomen met 215,5 punten op 
de eerste plaats.    
 

Categorie grote groepen 
Het was duidelijk waar nummer acht haar inspiratie vandaan had gehaald. Het leuke 
hierbij was dat ze dit op originele wijze wisten te verbinden met een lokaal thema. 
Het wagentje oogde bijzonder vriendelijk en verwelkomend, maar dit warme gevoel 
verdween als sneeuw voor de zon bij het aantreden van de twee strenge sprekers.  
Na een vrolijk ‘hallo allemaal’ werd er op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt 
dat er nieuwe regels zouden gaan gelden in de nieuwe Esbeekse basisschool. Een 
kerk die wordt omgebouwd tot een school…dat vinden wij niet raar, dat vinden wij 
heel bijzonder! De Klappers gaven een mooie show weg en lieten op grappige wijze 
zien dat ‘de Klimop’ weleens een passende naam kan zijn voor de nieuwe samenwijs 
accommodatie in Esbeek. Met 191,5 punten op de 8e plaats: de Klappers met ‘hallo 
allemaal’. 
 
Op plaats zeven vinden we een grote groep terug die met een heel ander thema aan 
de slag was gegaan. Ze hebben overduidelijk veel oog voor de behoevende 
medemens, zelfs als ze druk in de weer zijn met het deelnemen aan een 
carnavalsoptocht. Wat een beetje persoonlijke aandacht en warmte al niet kan doen, 
ook voor een publiek dat al zo verwend wordt. Het publiek werd zorgvuldig en met 
veel liefde ingestopt in een warme carnavaleske deken in de vorm van een roze 
mantel. Een hele vrolijke traktatie van de zorgzame dames van Van alles wè, die met 
hun mantelzorg 2.0 met 202 punten op de 7e plaats zijn geëindigd.  
 
Door naar plaats zes. Het publiek werd getrakteerd op een heuse live uitzending van 
‘de luizenmoeder’, met alle karakters uit de serie mooi in beeld en achter de 
schoolbanken een witte tipi als toonbeeld van de gehavende kerkspits. Niet geheel 
toevallig ging de meest aandacht uit naar juffrouw Ank, die deze op natuurlijke wijze 
wist op te eisen. Ze zou wel eens even haarfijn de regels van de nieuwe samen wijs 
accommodatie uitleggen. Maar dat is best ingewikkeld, zeker als er spraakverwarring 
op de loer ligt. Ordnung muss sein, dus er zwaait wat als iedereen zomaar gaat 
wapperen met de handjes zonder daarvoor een instructie te hebben gekregen. De 
Flapdrollen waren weer zichtbaar in hun acteer-element en dat werd volop 
gewaardeerd door het publiek. Met 208,5 punten op de zesde plaats, ‘tis 
ingewikkeld’. 
 
Nummer vijf was ook getroffen door de ingewikkelde status van de kerktoren. Het 
was niet af te zien aan hun bijzonder vrolijke en kleurrijke uitdossing, maar diep van 
binnen waren ze toch echt wel in choc bij het zien van dat nieuws. De fleurige G&Gs 
en het onmiskenbare duo penotti dansten er niet minder uitbundig om, wat het een 
heel plezierig geheel maakte, waar volop dynamiek en vertier in zat. De beeldbuis 
met schokkende beelden van de ingepakte kerktoren was mooi geïntegreerd in een 
pak chocomel, wat de dubbelzinnigheid helemaal compleet maakte.  



Een plezier voor het oog, met veel enthousiasme uitgebeeld door de ervaren rotten 
van de Goapers. ‘In CHOC’, op de vijfde plaats met 213 punten. 
 
Slechts een puntje meer en dan komen we uit bij nummer vier. Nummer vier, wat zou 
dat eigenlijk zijn? Zou het een portie foe yong hai zijn? Of babi pangang? Met rijst, 
nasi goreng of toch bami? Of misschien wel gewoon een zakje sambal of kroepoek? 
Het is allemaal ‘made in China’, maar dan wel in een druk keukentje vanachter een 
klein luikje dat af en toe vluchtig open- en dicht schiet om een bestelling door te 
geven zonder dat er katten ontsnappen. Zoveel nummertjes, een meetlint waar haast 
geen eind aan lijkt te komen. Hoe lang is een Chinees en wilt u menu, natuurlijk 
mochten deze klassiekers niet ontbreken in de prachtig uitgedoste creatie van de 
Puike Pinoos, helemaal compleet met twee mini-draakjes. Op de vierde plaats zijn ze 
geëindigd met hun ‘meet in China’. Met 214 punten, de Puike Pinoos. 
 
Bij nummer drie was iedereen weer helemaal in zijn element: het plaatje klopte 
helemaal en werd met voortreffelijk acteerwerk uitgedragen. Het leek wel op een 
intens slechte aflevering van ‘Ik vertrek’, waarin een stel avonturiers de moedige 
maar volledig ondoordachte stap heeft gemaakt om een oude vervallen boerderij in 
Moldavië om te toveren tot een nudistencamping met biodanza veld. En dat is 
bedoeld als een dik compliment, want het was weer hilarisch om te zien en horen wat 
voor een droge onzin de bikkels in blote basten aan het verkondigen waren richting 
de dame met trillend torso in de caravan. Ge hed ‘r allemol niks aon, maar het was 
wel erg vermakelijk! Niets dan de naakte waarheid.  
 
En kijkend naar de barbecue op de wagen is het duidelijk dat de 33-jarige optocht-
jubilaris nog steeds elk jaar wat bijleert, in dit geval tijdens hun allerlaatste 
wagenbouwjaar met de innovators van de Tobberkes. Graag gedaan Spikkeltjes. We 
hopen dat ze nog lang mee blijven doen, want hun droogkomische sketches werken 
altijd op de lachspieren: met 216 punten op de derde plaats, de jubilerende Spikkels 
die dit jaar voor de 33e keer meeliepen met de optocht, ditmaal met 
‘nudistencamping daor hedde niks aon’. 
 
De nummer twee leverde op een heel andere manier een prachtige bijdrage aan de 
optocht. Het idee was tot in de puntjes uitgedacht en uitgevoerd, de dubbelzinnigheid 
kwam op heel veel verrassende manieren tot uiting. De transformatie die plaatsvond 
was fantastisch gevonden en kwam tot stand door een geniale twist. Tel daarbij op 
het overtuigende acteerwerk en het plaatje was compleet. Het was prachtig om te 
zien hoe aan de ene kant de ochtendstress flink opliep aan de ontbijttafel na de 
ontdekking van een lege brievenbus. Slechts een kleine draai verder en we waren 
getuige van twee onbezorgde krantjes in de strandstoel die aan het genieten waren 
van een lekkere cocktail met de relaxte klanken van Bob Marley’s ‘three little birds’ 
op de achtergrond. Geweldig gedaan, een heel geslaagde variant van een 
ronddraaiend huis waar ze in Tilburg nog heel veel van kunnen leren. Een dik 
verdiende nummer twee, de Duikelèèrs met ‘bezorgd?!’, met maar liefst 236,5 
punten. 
 
En hiermee is de winnaar van de grote groepen bekend. Net als de Duikelèèrs gaven 
de agenten van de WWW een mooi verzorgd en carnavaleske uitziend toneelstukje 
weg, maar dan wel op hun eigen unieke muzikale manier.  



De vriendelijk ogende roze politiebus gaf niet bepaald de indruk dat er een stelletje 
bad-ass cops in zouden zitten. Dit werd ook pas duidelijk na wat muzikale intimidatie 
van M. van D. uit E., die vervolgens de volle laag in decibels terug kreeg. De 
transformatie van begripvolle politie naar een hysterische glamrock band à la AC/DC 
was helemaal compleet en werd vol overgave door de bandleden uitgebeeld, 
inclusief a whole lotta drums door Aschwin ‘the animal’ Versteijnen. Het was met 
recht een hard optreden met een fantastisch verrassingseffect. En dat het in het echt 
ook hele stoere jongens zijn bij de WWW, dat werd pas duidelijk na afloop van de 
optocht, zo blijkt. Als ware rockhelden die net een hotelkamer hadden getrashed na 
een optreden werden ze opgewacht door hun collega’s van de meld- en 
verkleedkamer met het vriendelijke doch dringende verzoek hun kostuums weer 
braaf en wel nu meteen uit te doen en in te leveren bij oom agent.  
 
Gelukkig was er nog plaats voor ze op de nudistencamping van de Spikkels. Hoe 
dan ook, het was puur genieten van de ervaren rockers van de WWW. Met 237,5 
punten, slechts eentje meer dan de nummer twee, op de eerste plaats bij de grote 
groepen. 
 
Categorie wagens 
De wagens zijn indrukwekkende carnavalscreaties door hun omvang, grote groepen 
deelnemers en levendige acts. Daarnaast vielen dit jaar ook de vele prachtige 
bewegingen op, die de wagens heel levendig maakten, een groot pluspunt dat zeer 
gewaardeerd wordt. Deze combinatie maakt het mogelijk voor wagens om een idee 
op een spectaculaire manier uit te beelden en het publiek versteld te doen staan. 
Ook waren we dit jaar weer bijzonder onder de indruk van de hoge kwaliteit van de 
wagens: ze zagen er stuk voor stuk uitermate verzorgd en afgewerkt uit, zowel de 
wagens als de acts waren tot in de puntjes verzorgd. 
 
Nummer vier had zich laten inspireren door de actualiteit, dat was aan alles te zien. 
De wagen was een hele vrolijke en treffende uitbeelding van de passie en cultuur die 
zo typerend is voor deze eigenzinnige regio. Maar ja, daar staat ook Spaanse furie 
tegenover, en dat wil wel eens botsen. Zie daar de sterke link die werd gelegd met 
het stierenvechten, wat als mooi decor diende om de Catalaanse 
onafhankelijkheidsstrijd uit te beelden. De woeste Spaanse ‘el torro’ tegenover wie 
ook alweer? Oh ja, daar komt de Catalaan! De Spaanse sfeer was helemaal 
compleet met de señorita’s, het blaugrana tricot van FC Barcelona en de 
enthousiaste ‘el snorro’ als presentator. Erg knap gedaan door een vriendengroep 
die veel waarde hecht en trouw blijft aan haar bouwroots bij Kees aan de Larestraat. 
Met 222,5 punten op de vierde plaats: ‘ontspanje’ van de Ullie Gullies. 
 
Nummer drie kon je al van verre aan zien komen en het publiek kon zich ook niet 
bedwingen om toch alvast even de verte in te turen naar de immense, prachtige 
wagen die langzaam dichterbij kwam. Maar dat was ook volstrekt logisch, want het 
was een ware publiekstrekker die hoog boven het publiek uit torende. De 
bewegingen, de kleuren en de complexe bouwtechniek van een staande pop die ook 
nog eens ronddraait, het was allemaal zeer indrukwekkend. Het is een fantastische 
prestatie van deze jeugdige groep die heel veel karakter heeft getoond na hun grote 
teleurstelling van vorig jaar. Kijkend naar de imposante wagen die ze ook dit jaar 
weer gebouwd hebben is er helemaal niks om teleurgesteld over te zijn, louter trots. 



We zijn dan ook erg blij dat ze weer meededen en het is een prestatie van formaat. 
Op de derde plaats, H & L met ‘slim beleggen’ met maar liefst 228 punten! 
 
En dan zijn we nu aangekomen bij de ultieme apotheose van de prijsuitreiking. Twee 
groepen die wagens bouwen naar een dermate hoog niveau weten te tillen dat ze 
serieus aan elkaar gewaagd zijn. Beide wagens waren uniek qua vormgeving en hun 
uitbeelding van BE-ers, bekende Esbekenaren. De een was onmiskenbaar Henk 
Hutten die ons vriendelijk groette met zijn linkerhand, geheel volgens de etiquette 
van de motorrijders. De ander was Teun van Egmond in optima forma, druk in de 
weer met het aanleggen van een noodverband om de gewonde torenspits, met een 
vrouwelijke bouwvakker in zijn rug die goedkeurend toekeek. Geen alledaagse 
poppen en poses dus, en dat maakte de wagens zo bijzonder. Dat gold ook voor de 
mooie bewegingen, die de wagens zoveel meer dynamiek en uitstraling meegaven. 
 
Op het eerste gezicht leek het alsof de ideeën van de twee wagens geen enkel 
raakvlak hadden. Want het is toch wat moeilijk voor te stellen dat Henk’s Angels met 
enige regelmaat de binnenkant van een kerk hebben aanschouwd. Misschien om 
hun zonden te overdenken? En andersom is het niet te hopen dat Teun er een bende 
van maakt als hij aan de slag is in de OK met zijn chirurgische handelingen. Maar 
toch, als we even onze fantasie wat meer haar werk laten doen dan zijn er wel wat 
parallellen te ontdekken tussen de twee carnavalscreaties. 
 
Zowel bij de kerk als de motorzaak is het een kwestie van een nieuwe start maken, 
een nieuwe invulling geven aan een gebouw met een speciale betekenis voor een 
specifieke doelgroep. Voor de Harley Davidson aanbidders onder ons gloort er weer 
hoop aan de horizon met de wederopstanding van de Firma Hutten, die vol devotie is 
ingezet door de tweede generatie van het familiebedrijf. Nu acht ik persoonlijk de 
kans klein dat de Messias zal neerdalen op aarde voor het herstel en de verbouwing 
van de kerk, dus dat zal de coöperatie hoogstwaarschijnlijk zelf moeten doen, zonder 
goddelijke interventie. Zo bezien is het dus een kwestie van herbestemmen van 
religieus erfgoed tegenover het herstarten van motorisch erfgoed. Voor beide 
projecten geldt: er komt weer leven in de brouwerij! En juist dat lieten beide wagens 
heel mooi zien, want ze zaten barstensvol energie, beweging, kleur, geluid en 
dynamiek.  
 
Bij K & B kwam dit vooral tot uiting in de chaotische taferelen vanuit de 
operatiekamer midden in de kerk, waarbij nog maar net een flatliner voorkomen kon 
worden dankzij de chirurgische noodhandelingen van Teun, telefonisch aangespoord 
door de godfather van de coöperatie, Piet Verhoeven. Bij BWW & Co ging het er op 
het eerste gezicht wat georganiseerder aan toe. De leden van de lokale chapter van 
Henk’s Angels waren immers strak in formatie aan het toeren. Maar even niet 
opletten deed de rustig toerende motormuizen veranderen in een grote chaotische 
motorbende. Dit alles onder de stoere klanken en geuren van ronkende en rokende 
motoren, en ‘born to be wild’ als ultieme bikersong.  
 
Jullie horen het, de twee wagens hebben twee verschillende lokale onderwerpen 
weten uit te beelden op een hele treffende en dynamische manier die gelijkenissen 
laat zien. Dat is erg knap.  



Maar hoe zorg je er nou voor dat een verbouwing niet uitmondt in een grote 
onoverzichtelijke bende? Of net iets anders, dat je een bende niet laat terugkeren 
zonder duidelijk idee waarom?  
 
In de antwoorden op deze vragen schuilen de kleine dingen die ook in deze optocht 
het verschil maken tussen nummers een en twee: hoe valt alles samen en hoe komt 
het geheel over op het publiek? Wat we hierbij willen benadrukken is dat de prestatie 
van de een helemaal niets afdoet aan die van de ander, het zijn bijzonder kleine 
details die de doorslag geven.  
 
Om nog even terug te komen op de vragen van zojuist: we zijn afgelopen zaterdag 
getrakteerd op een indrukwekkende carnavalsvoorstelling die bijna uit elkaar barstte 
van de kwaliteit, kleur, beweging en finesse in vormgeving van de veelzijdige wagen. 
Dit werd nog eens versterkt door een energieke act, waardoor het publiek getuige 
was van een heuse kerkelijke spoedoperatie die door de Esbeekse straten trok. Dit 
alles maakt dat de (co)operatie van K & B de winnaar is geworden met 246 punten. 
 

Dat de tweede plaats op dit moment bij BWW & Co meer als een verlies voelt en niet 
als een hele knappe prestatie is zeer begrijpelijk. De schitterende creatie van deze 
groep was van een uitzonderlijk niveau. Een groot compliment voor de manier 
waarop de deelnemers van BWW & Co zichzelf ook dit jaar weer gepresenteerd 
hebben. Iedereen heeft weer enorm van jullie genoten, we kijken er naar uit om dit 
volgend jaar ook weer te doen! Met een hoog aantal van 237,5 punten, geef ze een 
daverend applaus want ze hebben het dubbel en dwars verdiend: have fun, drink on, 
de bikers van BWW & Co. 
 

Carnavaleske prijs 
De laatste prijs is er eentje die dwars door alle categorieën en hun deelnemers heen 
gaat en daarom ook apart gejureerd wordt: die voor de meest carnavaleske 
deelnemer. Een hele belangrijke en waardevolle prijs.  
 
De eerste eervolle vermelding is bij uitzondering voor twee groepen deze keer, de 
Spikkels en de WWW. De tweede eervolle vermelding gaat naar de Duikelèèrs.  
 
De welverdiende winnaars van de carnavaleske prijs van 2018 zijn geworden: de 
schitterende Henk Hutten op zijn kleurrijke en beweeglijke motor en de stoere biker-
bende van BWW & Co.  


