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Wederom onder uitstekende 
weersomstandigheden kunnen 
wij terugzien op de zeer geslaag-
de 7e editie van de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht op 20 
februari 2009.
Duizenden toeschouwers geno-
ten weer van een prachtige op-
tocht, waarbij de conclusie kan 
worden getrokken dat de kwali-
teit van de optocht, mede dank-
zij de sterk verhoogde prijzen-
pot, vooral in de breedte steeds 
verder groeit.

Door de hoge kwaliteit, werd 
door het publiek nauwelijks op-
gemerkt dat twee deelnemers 
zich op de dag van optocht nood-

gedwongen hebben afgemeld. 
“Het Binnenveld”, vanwege een 
sterfgeval en “O.O. Barrakkus” 
vanwege materiaalpech. Echter 
doordat ook door deze deelne-
mers alle voorbereidingen in-
middels waren getroffen heeft 
de optochtcommissie gemeend 
hen tegemoet te komen in de 
gemaakte kosten middels een 
kleine financiële compensatie 
hetgeen door alle deelnemers 
en de getroffen deelnemers in 
heb bijzonder ten zeerste werd 
gewaardeerd.

De deelname van het aantal 
kleine loopgroepen, één- en 
tweelingen heeft helaas niet ge-

heel aan de verwachtingen vol-
daan. Met een herziening van de 
categorie-indeling hoopt de op-
tochtcommissie hier alsnog ver-
betering in te kunnen aanbren-
gen. Dat hiermee meer ludieke 
onderwerpen in de optocht wor-
den meegevoerd moge duidelijk 
zijn. “Wie piekt met Carnaval” 
door de Kerstkearls uit Olden-
zaal was hiervan een duidelijk 
voorbeeld.

Opvallend afgelopen jaar was 
ook de toenemende belangstel-
ling van dweilorkesten. Dit jaar 
nam een maximaal aantal or-
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kesten deel waarbij o.a. de nieu-
weling “Kamgoar’nklösse” uit 
Rijssen opviel door het enorme 
enthousiasme, waarmee zij deze 
optocht en de daaropvolgende 
carnavalsfeesten muzikaal on-
dersteunden.

Door een doeltreffend toela-
tingsbeleid op het opstelterrein 
is ook de veiligheid 
tijdens de assembla-
gewerkzaamheden 
beter gewaarborgd. 
Wel zal de terreinbe-
waking op het mo-
ment van de start van 
de optocht nog eens 
extra tegen het licht 
worden gehouden 
aangezien op
dat moment toch nog 
veel publiek het opstel-
terrein wist te bereiken.

Inmiddels zijn de voor-
bereidingen voor de vol-
gende editie alweer in 
volle gang. 
Alles zal in het werk gesteld wor-
den om ook de 8e editie van de 
Twentse Verlichte Carnavalsop-
tocht op vrijdag 12 februari 2010 
tot een groot succes te maken.

De sterk verhoogde prijzenpot 
heeft er toe geleid dat alle deel-
nemende wagenbouwgroepen in 
categorie A in aanmerking komen 
voor een geldprijs, waarbij op-
gemerkt wordt dat het startgeld 
nu volledig geïntegreerd is in de  
prijzenpot.

Wederom ging de eerste prijs voor 
zowel de grote wagens (cat.A) 
en grote loopgroepen (Cat.B) 
verdiend naar de Oranjewijk uit 
Tubbergen met als thema: “Met 
Carnaval is’t aait keerms”. Een 
prachtige praalwagen met rijdende 
autoscooters, draaimolen, reuzen-
rad etc.vergezeld van een ca. 100 
man tellende, met trekharmonica 
spelende, loopgroep.
De uitslag van de prijsuitreiking is 
als volgt:

Categorie A: Grote Wagens
1e: Met Carnaval is’t aait Keerm’s, 
Oranjewijk, 311 pnt.
2e: Wij stelen de show, Kroeg- 
tijgers, 292 pnt.
3e: Ie kiekt oe de ogen oet met 
deze safaristoet, DKW , 290 pnt. 
4e: Schotland, Venfluiters, 280 
pnt.
5e: Italie, Fruitige Bende, 257 pnt.
6e: Door de kredietcrisis van het 
grote baasje, zijn wij nu het haasje, 
Mander, 250 pnt.

7e: Bollywood, Fortburgers, 246 
pnt.
8e: Carnaval is geen kunst aan, Al-
tijd Dorst, 243 pnt.
9e: Junglebook, Het Peleton, 225 
pnt.
 

 

10e: De Smurfen, De Poalswin-
gers, 189 pnt.
11e: Feest, De Schöppe, 158 pnt.

Categorie B:
Grote Loopgroepen:
1e: Met Carnaval is’t aait Keerm’s, 
Oranjewijk, 205 pnt.
2e: Carnaval is geen kunst aan, Al-
tijd Dorst, 200 pnt.
3e: Schotland, Venfluiters, 183 
pnt.
4e: Door de kredietcrisis van het 
grote baasje, zijn wij nu het haasje, 
Mander, 180 pnt.
5e: Wie piekt met carnaval, Kerst-
kearls, 179 pnt.

Categorie C: 
Eén- en tweelingen:
1e: Looplamp, Gerard Smienk, 
154 pnt.
2e: Geen Idee, Goed Idee, Wouter 
Smienk, 148 pnt.

Geinprijs:
Wie piekt met carnaval, Kerstkearls
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Om studieredenen heeft Paul 
Reinerink te kennen gegeven 
zijn bestuursactiviteiten bin-
nen de Stichting TVCO stop te 
zetten. Een besluit dat wij be-
treuren maar ook respecteren.
Vanaf het seizoen 2005 heeft 
Paul zich, met name op p.r. en 
mediagebied, sterk gemaakt 
voor de Twentse Verlichte Car-
navals Optocht. Ook op het 
gebied van sponsorwerving 
heeft
Paul Reinerink zich vooral het 
laatste jaar enorm ingezet en 
prima resultaten bereikt.
De Stichting TVCO is Paul dan 
ook veel dank verschuldigd.
Paul blijft als webbeheerder 
aan onze organisatie verbon-
den, zodat een prima over-
zichtelijke
en actuele site ook voor de 
komende jaren gegarandeerd 
blijft.
De Stichting TVCO heeft Jolan-
da Nijkamp bereid gevonden 
de opengevallen post in het 
stichtingbestuur in te nemen. 
Hierover elders meer.
Om continuïteit te waarborgen 
en te komen tot meer opsplit-
sing van taken zijn wij voor-
nemens het stichtingbestuur 
alsnog met 2 personen uit te 
breiden. Hiervoor zijn wij op 
zoek naar geschikte personen 
die graag bereid zijn een geheel 
eigen inbreng aan dit unieke 
evenement te willen leveren. 
Heeft u belangstelling, neem 
dan contact op met Otto Len-
ferink. Telefoon 06-21973110 
of E-mail o.lenferink@hotmail.
com. 

Carnaval in
Tubbergen…
Wellicht niet helemaal vergelijk-
baar met Carnaval in Rio, met 
haar honderden Samba scholen 
en duizenden nauwelijks gekle-
de feestgangers die elkaar onzer 
zwoele muziek opzwepen tot 
uiterste extase…. Nee; geef mij 
dan maar Carnaval in Tubbergen, 
hier mag je tenminste kleren aan. 
(en dat is voor sommigen héél 
verstandig). In Tubbergen is het 
allemaal wat kleiner en persoon-
lijker. Ons kent ons. Samen met 
mijn man Marcel , die al sinds 
jaren bij Installatiebedrijf Eppink 
werkt, en twee honden woon ik 
nu alweer 15 jaar in Tubbergen 
en als Harbrinkshoekse voel ik 
me hier gelukkig geen import. 
Na mijn middelbare schoolop-
leiding en secretaresseopleiding 
ben ik gaan werken in de koel-
techniek bij KOVU, een gezel-
lige en leerzame tijd, ben zelfs 
nog gestart in Tubbergen, in het 
pand waar nu de school tijdelijk 
in zit. Na 10 jaar vond ik het wel 
koeltjes genoeg en ben gaan 
werken bij Randstad Uitzend-
buro  in Almelo en vervolgens 
bij Cevae  in Hengelo. Bij deze 
twee bedrijven heb ik het vak 
Personeelszaken en ‘Werving & 
Selectie’ geleerd. In maart 2008 
ben ik voor mezelf begonnen 
met Prima Banen; een Werving 
& Selectie bureau. We werken 
vanuit het Campus Business ge-
bouw in Hengelo. Na 1½ jaar 

kan ik zeggen dat we gelukkig 
al een gerenommeerd en suc-
cesvol bureau zijn en sinds ok-
tober 2008 het hebben we ons 
bureau uitgebreid met een afde-
ling PB Training. Hiervoor heb ik 
een trainer/coach, Henk Cretier 
in dienst genomen. Daarnaast 
doe ik een gedeelte reïntegra-
tie werkzaamheden( kandidaten 
die een half jaar of langer in de 
ww zitten, weer begeleiden naar 
een baan)  in samenwerking 
met een collega. Samen met 
onze secretaresse Karin Meester 
hebben we nu een leuk team.
Zo, nu weet u een beetje over mij. 
Waarom ik nu de post Marketing 
en PR van de Twentse Verlichte 
Carnavalsoptocht op me heb ge-
nomen? Heel simpel; Tubbergen 
is goed voor mij dus kan ik ook 
wel iets terugdoen. Gezamen-
lijke  activiteiten zoals Carnaval 
met haar verlichte optocht ho-
ren bij Tubbergen en natuurlijk, 
het is uiterst gezellig.....dus. Het 
lijkt mij een grote uitdaging om 
dit samen met het huidige be-
stuur dit evenement nog verder 
uit te bouwen en professioneler 
te maken dan het al is! Het is 
voor mij gemakkelijk om aan te 
schuiven want het bestaande 
bestuur heeft zo gigantisch veel 
knowhow in huis dat dit zeker 
moet lukken! Veel plezier en tot 
de Verlichte Optocht
     
Jolanda Nijkamp
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Wat gaan we doen in 2010?

Aanpassing categorie-indeling
Aanpassen veiligheidsmaatrege-
len publiek
Uitbreiding carnavalallée
Verbetering en uitbreiding spon-
sorpakket

Sponsoren, mogen wij weer 
op u rekenen?

Dankzij de financiële bijdragen 
van sponsoren en begunstigers, 
de medewerking van het Tub-
bergse bedrijfs- en verenigings-
leven, de gemeente Tubbergen, 
Politie, Brandweer, E.H.B.O. en 
vele vrijwilligers, is  het steeds 
weer mogelijk om dit prachtige 
en unieke evenement te kunnen 
organiseren. Ook voor 2010 ho-
pen wij uiteraard op u allen te 
mogen rekenen.

Alle deze prachtig en professionele  
foto’s zijn gemaakt door Peter Hol-
scherer en Bas de Groot. Voor de 
complete reportage kijk op onze 
website www.verlichtecarnavalsop-
tocht.nl

De 8e editie van de Twentse Verlichte 
Optocht is op vrijdag  12 februari 2010
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