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Wij beleven het komende jaar een 
jubileumeditie. Voor de 11e keer 
zal op 8 februari 2013 de Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht wor-
den gehouden in de straten van 
Tubbergen. Een prachtig en uniek 
carnavalsevenement die zijn 
weerga niet kent. Tienduizenden 
toeschouwers genieten jaarlijks 
van een geweldig en spectaculair 
lichtspektakel.   

De basis werd gelegd op zondagavond 10 fe-
bruari 2002. Op initiatief van Otto Lenferink 
toog men destijds spontaan naar Berghem 
(NB) om daar een verlichte carnavalsoptocht 
te aanschouwen. Vanaf dat moment groeide 
het enthousiasme om een dergelijke optocht 
in Tubbergen te organiseren per dag. Er werd 
een werkgroep gevormd om hierover van ge-
dachten te wisselen, waarbij al snel duidelijk 
werd dat dit een unieke mogelijkheid was om 
het carnaval in de gemeente Tubbergen op de 
kaart te zetten.

Het voorstel voor het houden van een verlichte 
optocht vond vervolgens in de jaarvergade-
ring van CV “De Schaop’nböll’kes” een kritisch, 
maar voornamelijk positief gehoor. Vanaf dat 
moment ontstond een dermate breed draag-
vlak dat kon worden overgegaan tot het orga-
niseren van de 1e verlichte carnavalsoptocht in 
Tubbergen.

In september 2002 werden de voornemens 
bekend gemaakt in de media en kwam alles in 
een stroomversnelling. De impact was groot. 
Extra inspanningen waren nodig om iedereen 
te overtuigen van onze (goede) bedoelingen.
 
Aanvankelijk functionerend onder de paraplu 
van CV “De Schaop’nböll’kes” groeide het besef 
dat dit evenement door de onverwacht grote 
impact behoorlijke financiële risico’s met zich 

mee zou (kunnen) brengen. Bijvoorbeeld: bij 
flinke regenval of extreme kou zou de optocht 
worden afgelast. Reden waarom op 2 januari 
2003 de stichtingsakte in aanwezigheid van 
Sijbren Zandstra, Otto Lenferink, Jan Harink 
en notaris Zonder gepasseerd werd. Hiermee 
werd de Stichting TVCO als autonome organi-
satie een feit.
Op vrijdagavond 28 februari 2003 ging de  
1e Twentse Verlichte Carnavalsoptocht van 
start. De publieke belangstelling was overwel-
digend en dit gold eveneens voor de kwaliteit 
van de optocht. Veel positieve reacties van zo-
wel de deelnemers, publiek als media waren 
het gevolg. Een bevestiging voor de organi-
satie dat een stevig fundament was gelegd 
om door te gaan op de ingeslagen 
weg.

Essentiële aandachtspun-
ten zijn de organisatie, 
kwaliteit en veiligheid 
van het evenement. Om 
dit te kunnen waarborgen, 
kan de stichting rekenen op 
een grote groep vrijwilligers (ca. 
200 personen), die deel uitmaken van 
verschillende (sub)commissies. Een groot deel 
van deze groep vrijwilligers vertegenwoor-
digen het verenigingsleven in de gemeente 
Tubbergen. De aansturing, coördinatie en 
bewaking van deze (sub)commissies vindt 
plaats vanuit het stichtingsbestuur. In het ka-
der van de veiligheid wordt door het gebruik 
van onder meer uitgebreide informatie en re-
glementen, een gedetailleerd draaiboek, een 
calamiteitenplan en door goed overleg met 
vertegenwoordigers van de gemeente, politie 
en brandweer, wordt voldaan aan de heden-
daagse eisen op dit gebied.
 
Met de jaarlijkse groei qua omvang/kwaliteit 
van het evenement stijgen ook de financiële 
lasten. De snelle technische ontwikkelingen 
zorgen voor het stelselmatig uitbreiden en 

verbeteren van de basis verlichtingspakketten, 
welke jaarlijks aan de deelnemers beschikbaar 
worden gesteld. Echter, ook de deelnemende 
wagenbouw- en loopgroepen blijven investe-
ren om zich optimaal te kunnen presenteren. 
Op basis hiervan wordt jaarlijks het prijzen-
geld tegen het licht gehouden en, indien hier 
aanleiding toe bestaat, aangepast om zo-
doende de juiste “prijs/kwaliteit verhouding” 
te kunnen handhaven. Tevens is dit, naast de 
technische ondersteuning en de beschikbaar 
gestelde verlichtingspakketten, een extra sti-
mulans voor de deelnemers om het beste uit 
hun (creatief verlichte) vermogen naar boven 
te halen. Met dank aan de vele sponsoren is 
het tot nu toe altijd mogelijk geweest om dit 

evenement voor iedereen laagdrem-
pelig te houden en zijn wij in staat 

geweest om de gemaakte kos-
ten voldoende af te dekken. 

Nagenoeg alle vrijwilligers 
van het eerste uur hebben 
nog steeds zitting in het 

stichtingsbestuur en de di-
verse commissies. Het enthousiasme 

om dit evenement te mogen organiseren 
blijft onverminderd groot.
Echter, dit jubileumjaar staat tevens in het 
teken van de toekomst. Enkele jaren geleden 
heeft de verjongingskuur binnen de organi-
satie zich ingezet. Een en ander heeft er in-
middels toe geleid dat Claudia Vogelaar het 
voorzitterschap heeft overgenomen van Otto 
Lenferink. Ook binnen andere functies biedt de 
jongere generatie zich aan om deze over te ne-
men. Een prima ontwikkeling waarmee ook in 
de toekomst de kwaliteit van de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht gegarandeerd blijft.

Samen met alle deelnemers, vrijwilligers, 
sponsoren en bezoekers hoopt de Stichting 
TVCO op vrijdag 8 februari 2013 een prach-
tige jubileumeditie van de Twentse Verlichte 
Carnavals-optocht te gaan beleven!!!

WaaR blijFT DE TijD?
11 jaaR TWENTSE VERliCHTE 
CaRNaValSOPTOCHT... 
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Sinds het afgelopen voorjaar 
heeft het bestuur van de 
stichting T.V.C.O. een nieuwe 
voorzitter... Claudia Voge-
laar! Otto Lenferink heeft de 
taak van secretaris op zich 
genomen. 

Het bestuur is Otto zeer erkentelijk voor 
de 10 jaar waarin hij met tomeloze inzet 
de functie van voorzitter heeft uitgeoe-
fend. Mede onder zijn supervisie is het 
evenement geworden tot wat het nu is: 
een uniek verlicht carnavalsspektakel, 
waarop Tubbergen met recht trots mag 
zijn! Daarnaast heeft het bestuur nog 
twee nieuwe leden...

Emiel Bramer
Via mijn werk heb ik Jan Haarhuis leren 
kennen, die al vanaf de eerste optocht 
nauw betrokken is bij dit evenement. 
Ik woon inmiddels bijna 9 jaar in Tub-
bergen. Ik ben gelukkig getrouwd met 
Marloes en samen hebben wij een 
dochter, Meintje. In het dagelijks leven 
ben ik mede verantwoordelijk voor de 
Bedrijfswagen afdeling bij de Huiskes-
Kokkeler Autogroep B.V. Daar houd ik 
me bezig met het oplossen van Mobi-
liteitsvraagstukken in de breedste zin 
van het woord. Ik ben via TVC 28 al een 
aantal jaren als vrijwilliger betrokken bij 
de Verlichte Carnavalsoptocht. Jan Haar-
huis heeft mij gevraagd, of ik me nog 
wat intensiever met dit evenement wil-
de “bemoeien”. Dat lijkt mij ontzettend 
leuk en in juli van dit jaar ben ik daarom 

toegetreden tot het Stichtingbestuur. 
Samen met de overige bestuursleden 
wil ik ervoor zorgen, dat dit evenement 
jaarlijks blijft terugkeren en dat het ni-
veau steeds hoger komt te liggen.

Mark Echtermeijer
Er is mij gevraagd om een stukje te 
schrijven voor de eerste nieuwsflits van 
dit carnavalsjaar. Dus bij deze. Mijn 
naam is Mark Echtermeijer, getrouwd 
met Angela  en vader van Jelte en Thije. 
In het dagelijks leven werkzaam bij de 
HB Groep in Almelo.  
Na reeds 10 jaar lid te zijn geweest van 
de technische commissie ben ik dit jaar 
gevraagd om in het bestuur de func-
tie van hoofd technische commissie te 
vervullen. Hier ben ik op in gegaan. De 
eerste jaren zal Jan Haarhuis nog assis-
teren, dit omdat er wel erg veel bij komt 
kijken. Binnen de TVCO heerst er een ge-
moedelijke sfeer en dit was mede de re-
den dat ik dit heb toegezegd. De meeste 
wagenbouwers kennen me inmiddels 
wel en voor technische vragen of  advies 
blijf ik beschikbaar.  Ik hoop ook dat we 
in de toekomst met elkaar de verlichte 
optocht op dezelfde voet  voort kunnen 
zetten. Gezien de inzet van alle wagen-
bouwers zal dit zeker  goed komen.
Tot slot wil ik jullie een geweldig en 
veilig (verlicht) carnavalsjaar toe te 
wensen, waarin we elkaar ongetwijfeld  
weer zullen spreken.

VERNiEuWiNgEN bESTuuR TVCO 
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St. Twentse Verlichte CarnavalsOptocht
Samenstelling stichtingbestuur:
Voorzitter: Claudia Vogelaar
SecretariS: Otto Lenferink
PenningmeeSter: Jan Harink
techniSche commiSSie: Jan Haarhuis & Mark Echtermeijer
Public relationS, media en SPonSoring: Jolanda Nijkamp, 
Claudia Vogelaar en Gerald Hampsink
akt. coordinator: Emiel Bramer

De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 
Gerald Hampsink,  Gerard Hams, Jan Harink, Paul 
Koopman, Otto Lenferink, Gerard Masselink, Peter Mas-
selink, Rob Masselink en Jan van der Wal

De technische commissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, Gerard Hams, Peter 
Masselink, Rob Masselink, Rob Kotte

Namens de deelnemers: 
Arjan Kroeze, Tom Groot, Rob Haselbekke en Otto Wienk

Contactgegevens:
Postadres: Beethovenstraat 10, 
7651 RC Tubbergen.
E-mail: info@verlichtecarnavalsoptocht.nl
Web: www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

Categorie C: Kleine loopgroepen

1e Poalswingers Zenderen

2e Dames Singravenstraat

3e One Day Vlaai 

Categorie B: Grote loopgroepen 

1e De Wir War Tubbergen 

2e Oranjewijk Tubbergen

3e DKW Vasse

Categorie A: Grote Wagens

1e DKW Vasse

3e De Kroegtijgers Geesteren

2e Oranjewijk Tubbergen

4e Het Peleton Geesteren

5e De Fortburgers Tubbergen

GEIN- EN PUBLIEKSPRIJS
De Keurnmeaiers Rossum

uiTSlag
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CaRNaValSOPTOCHT
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Een uniek concept... 
Het nieuwste mobiele café van 
Nederland! Geen mobiele bar, 
maar een compleet ingericht 
café van alle gemakken voor-
zien!

De firma H.O. Welman is de creator van dit 
innovatieve café. Gemakkelijk, uniek, repre-
sentatief en gezellig zijn zo enkele reacties 

van de eerste gasten. Het café is gebouwd in 
een oplegger en is zo overal inzetbaar! Het 
cafe biedt ruimte aan ca. 35 personen, op 
het podium met pagodetenten kunnen nog 
eens 40 personen verblijven.  De Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht maakt ook hier 
het komende jaar (3e keer in successie) weer 
gebruik van als SponsorSuite. De stichting 
dankt Caféopwielen.nl voor haar unieke bij-
drage aan de optocht! 

www.caféopwielen.nl

Mooie vrouwenweg 36

7608 RC Almelo

e-mail: ho.welman@online.nl

telefoon: 06 27 32 52 60
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