
De sponsoren van de negende 
editie van de Twentse Verlichte 
Carnavalsoptocht zullen dit jaar 
kunnen genieten van een gelikt 
programma in de TVCO Sponsor-
Suite met als grote apothe-
ose het voorbijtrekken van de 
prachtig verlichte praalwagens 
en meer dan 1300 deelnemers 
in de optocht.

Het programma omvat o.a. een bijdra-
ge van de heer Tom Vleerbos, locobur-
gemeester en wethouder van de Ge-
meente Tubbergen en een presentatie 
van Esther Rikken, presentatrice bij RTV 
Oost.  Zij zal het een en ander laten 
zien over hoe het er bij de wagenbou-

wers aan toe gaat. Vanaf 18.00 uur 
zal er voor de inwendig mens gezorgd 
worden en kunnen alle aanwezigen op 
een informele wijze kennis met elkaar 
maken. Om 19.00 uur zullen de overige 
(C)-sponsoren arriveren en kan men 
samen gaan genieten vanaf het ver-
warmde winterterras van de Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht. Dit valt ui-
teraard onder het informele deel van 
het programma. Tevens verwachten we 
een bezoek van regerend Prins Paul III 
en Adjudant Gerald van C.V. De Scha-
op’nböll’kes uit Tubbergen. Een van de 
absolute hoogtepunten van de avond is 
de prijsuitreiking in de Carnavalallee/
feesttent; de liefhebbers kunnen mee, 
het is echter ook mogelijk om in de 
Sponsor Suite te blijven. Kortom, een 

uitstekende gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar onder het ge-
not van een hapje en een drankje van 
gedachten te wisselen. Bovengenoemd 
programma wordt geheel verzorgd aan-
geboden door de Stichting TVCO.
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De 9e editie van de Twentse Ver-
lichte Carnavalsoptocht komt er-
aan! Nog slechts enkele dagen 
te gaan en het is weer zover. 

De bespreking met vertegenwoordigers 
van de gemeente Tubbergen, politie en 
brandweer hebben inmiddels plaatsge-
vonden en diverse bevindingen zijn in 
het draaiboek verwerkt.  Hiermee ho-
pen wij ook dit jaar weer een optimale 
afstemming te krijgen met alle mee-
werkende  instanties.

Ruim 120 vrijwilligers zullen op vrijdag 
4 maart weer actief zijn om ook deze 
verlichte optocht weer tot een groot 
succes te maken. 
Het optimaal begeleiden van alle deel-
nemers, jury en gasten, de route- en 
opstelplaats- bewaking, het parkeer- en 
verkeerbeheer, de Carnavalallée en de 
inrichting en het naderhand verwijde-
ren van alle benodigde materiële voor-
zieningen voor die dag zijn dan onze 
belangrijkste bezigheden. De apothe-
ose is natuurlijk de prijsuitreiking in de 
Carnavalallée, waarmee het offi ciële 

gedeelte van de Twentse Verlichte Car-
navalsoptocht wordt afgesloten.
Het enige dat ons nog parten zou kun-
nen spelen zijn de weergoden. De op-
tocht vindt echter plaats op vrijdag 4 
maart, waarbij in redelijkheid mag wor-
den aangenomen dat de vorstperiode 
dan achter ons ligt. Bij droog weer ver-
wachten wij dan ook weer tienduizen-
den toeschouwers die ook dit jaar een 
prachtige verlichte optocht zullen zien, 
dat zijn gelijke niet kent.

NOG ENKELE DAGEN 
TE GAAN!

Dat de verlichte carnavals op-
tocht in Tubbergen volop leeft 
bleek wel uit de zeer druk be-
zochte info-avond in hotel Fort-
kamp op maandagavond 17 ja-
nuari j.l. 

Voorzitter Otto Lenferink heette de tal-
rijke vertegenwoordigers van deelne-
mende groepen van harte welkom en 
deelde mede ook dit jaar, dankzij de 
fi nanciële bijdrage van vele sponsoren, 
de 9e editie van de verlichte optocht 
zal worden gehouden. 
Uiteraard werd de Info- en Reglemen-
ten voor Deelnemers toegelicht, waar-
bij met name de investering in extra 
lampen, de brandveiligheidseisen en de 
verzekering van praalwagens nog eens 
extra onder de loep werden genomen.
Als afsluiting werd de gelegenheid ge-
boden zich formeel in te schrijven voor 
deelname. Otto Lenferink wenste alle 
deelnemers dan namens de stichting    
ook veel succes en vooral veel bouw-
plezier toe.

De inschrijvingstermijn voor 
grote praalwagens is inmiddels 
gesloten. 13 grote tot wel zeer 
grote praalwagens en meer dan 
1300 deelnemers bij de loop-
groepen zullen zich presenteren 
aan de tienduizenden toeschou-
wers.

Ons bezoek aan de diverse wagen-
bouwlocaties maakte duidelijk dat er 
dit jaar wederom sprake is van een 
duidelijke kwaliteitsverbetering. Je kunt 
je inmiddels gaan afvragen: “Waar ligt 
de grens?” Dankzij de fi nanciële steun 
van het Rabobank Coöperatiefonds is 
het nu mogelijk om met name de klei-
ne details beter uit te lichten middels 

de toepassing van kleine zogenaamde 
ster-lampen. Kortom, kom dit zien en 
beoordeel zelf.

De deelnemende wagenbouwgroepen, 
bestaande uit zowel de grote wagens 
als grote loopgroepen zijn: O.O. Barrak-
kus uit Oldenzaal, Het Peleton uit Gees-
teren, De Venfl uiters uit Manderveen, 
De Oranjewijk uit Tubbergen, De Fort-
burgers uit Tubbergen,  DKW uit Vasse, 
De Fruitige Bende uit Deurningen,  De 
Kroegtijgers uit Geesteren, De Keurn-
meaiers uit Volthe, het Binnenveld uit 
Tubbergen, de Poalswingers uit Zende-
ren, c.v. Nig uit Weerselo en c.v. Mander 
uit Mander.
De overige deelnemende loopgroepen 
die zich tot nu toe hebben aangemeld 

zijn: De Wir-War en de Muller-Boys en 
Kesjott’n uit Tubbergen en de groep Ma-
joba uit Schoonebeek.

Naast de Dr. Schaepman Harmonie uit 
Tubbergen zal dit jaar de drum- en 
showfanfare Apollo uit Goor voor het 
eerst deelnemen aan de optocht. Een 
gerenommeerd muziekgezelschap dat 
zijn sporen in de muziekwereld al ruim-
schoots heeft verdiend.
De organisatie verwacht dan ook dat 
deze drum- en showfanfare een prima 
aanwinst is en een positieve bijdrage 
zal leveren aan het welslagen van de 
9e editie van de Twentse Verlichte Car-
navals Optocht.

ZEER GOED BEZOCHTE 
INFO-AVOND VOOR 
DEELNEMERS

DEELNEMERS TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT

Op de valreep heeft zich nog 
een sponsor aangediend... 
Multilight uit Heino. Niet zo-
maar een sponsor blijkt, maar 
een bedrijf dat grote affi ni-
teit heeft met verlichting. Met 
name voor evenementen.

De technische commissie van de Stich-
ting TVCO had al een tijdje geleden con-
tact gelegd met deze fi rma. Doordat de 
stichting met een fi nanciële injectie van 
de Rabobank Noord Twente een extra 
verlichtingsimpuls kon geven voor de 
wagenbouwers, is men uitgekomen in 
Heino. Hier is Multilight gevestigd.
Al ruim 30 jaar zijn zij gespecialiseerd 
in het ontwerpen en produceren van 
kermisverlichting voor attracties op 
kermissen en in amusementsparken. 

Goede verlichting is vaak bepalend 
voor de uitstraling van een attractie en 
zorgt voor aantrekkingskracht. 

Multilight wordt geroemd om haar 
complete assortiment. Of het nu gaat 
om de volledige lichtinstallatie voor 
een attractie of om een kapje voor op 
een enkele lamp, zij kunnen het leve-
ren, monteren en installeren. 

Voor zowel fabrikanten als exploitan-
ten ontwikkelt en produceert Multilight 
verlichting op maat. Men ontwerpt een 
uniek verlichtingsplan, produceert hoge 
kwaliteit en zorgt voor vakkundige 
montage en installatie.

Veilige verlichting van kwaliteit
Kwaliteit en veiligheid staan bij Mul-
tilight hoog in het vaandel. Alle ker-
misverlichting wordt in onze eigen 
fabriek in Heino geproduceerd. Natuur-
lijk volledig volgens de CE-richtlijnen, 
NEN1010-norm en TüV gekeurd. Hier-
door is men er zeker van dat alle pro-
ducten kwalitatief goed zijn en voldoen 
aan de hoogste veiligheidseisen.

Met de levering van een groot aantal 
verlichtingspakketten voor onze deel-
nemers heeft Multilight gemeend ook 
zelf een bijdrage te leveren in de vorm 
van extra verlichting. Hiervoor zijn wij 
Multilight natuurlijk erg dankbaar! 

DE VERLICHTE OPTOCHT 
NU OOK OP DVD!

Kijk op www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

9e editie 

Twentse Verlichte Carnavalsoptocht 

vrijdagavond 4 maart 2011 

centrum van Tubbergen

Start optocht om 19.00 uur

2   NIEUWSFLITS TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT NIEUWSFLITS TWENTSE VERLICHTE CARNAVALSOPTOCHT   3   



De organisatie is er trots op om ook  
voor het welslagen van de 9e editie 
weer nieuwe ondernemingen te mo-
gen verwelkomen. 
Nieuwe ondernemingen tot nu toe 
zijn:
- Kraan Verhuur Twente uit Tubbergen
- Multilight uit Heino

NIEUWE
SPONSOREN

Dat de factor veiligheid als een 
rode draad door de organisatie 
heen loopt is een feit. Vooral 
gezien het feit dat de optocht 
plaats vindt in het donker en 
omdat dit prachtige evenement 
tienduizenden toeschouwers 
trekt, maakt dat er met betrek-
king tot dit onderwerp altijd 
extra aandacht aan geschonken 
wordt.

Vooral ook omdat de praalwagens voor-
zien zijn van verlichting en de omvang 
en techniek in de praalwagens indruk-
wekkende vormen begint aan de ne-
men, maakt dat er veel veiligheidsmaat-
regelen getroffen dienen te worden. 
Waar wordt onder andere aan gedacht? 
- regels m.b.t. de opstelling van aggre-
gaten, jerrycans, brandstofvoorzieningen 
op de praalwagens.
- regels m.b.t. waarschuwingsystemen 
op de praalwagens bij eventuele onge-
vallen.

- regels m.b.t. brandblusvoorzieningen 
op de praalwagens bij eventueel begin 
van brand.
- veiligheidsvoorzieningen voor het pu-
bliek zoals het afsluiten van het opstel-
terrein, voorziening van dranghekken 
langs de Boskampstraat en in de buiten-
bochten en de aanwezigheid van goed 
geïnstrueerde routebewakers. 
- de route is bewust gekozen op basis 
van ruime straten en veel ruimte voor 
het publiek.
- optimale begeleiding bij het verkeer- 
en parkeerbeheer middels gecertifi ceer-
de verkeersregelaars.   
- We hebben een calamiteitenplan, dat 
in werking treed bij eventueel ongeval 
waarbij persoonlijk letsel of een dreiging 
tot het ontstaan van persoonlijk letsel 
aanwezig is.
In zeer goede samenwerking met de ge-
meente Tubbergen, politie en brandweer 
probeert de Stichting TVCO de veiligheid 
optimaal te bewaken. 

VEILIGHEID STAAT VOOROP!

Samenstelling stichtingbestuur:
VOORZITTER/SECRETARIS: Otto Lenferink

PENNINGMEESTER: Jan Harink

TECHNISCHE COMMISSIE: Jan Haarhuis

PUBLIC RELATIONS, MEDIA EN SPONSORING:
Jolanda Nijkamp, Claudia Vogelaar 

en Gerald Hampsink

De optochtcommissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 

Gerald Hampsink,  Gerard Hams, 

Jan Harink, Paul Koopman, 

Otto Lenferink, Gerard Masselink, 

Peter Masselink, Rob Masselink 

en Jan van der Wal

De technische commissie:
Mark Echtermeijer, Jan Haarhuis, 

Gerard Hams, Peter Masselink, 

Rob Masselink

Namens de deelnemers: 
Arjan Kroeze, Jan Olde Hampsink 

en Pascal Semmekrot

Contactgegevens:
Postadres: Almeloseweg 154, 

7615 NB  Harbrinkhoek.

E-mail: info@verlichtecarnavalsoptocht.nl

Web: www.verlichtecarnavalsoptocht.nl

Stichting Twentse 
Verlichte Carnavalsoptocht

Een vergrote verwarmde feesttent, voor-
zien van alle faciliteiten en geëxploiteerd 
door “’t Oale Roadhoes”, en een cate-
ringtent geëxploiteerd door de vereni-
gingen TVC’28 (www.tvc28.nl)  Eurosped 
Twente (www.eurospedtwentebv.nl)  en 
Dynamo (www.dynamo-tubbergen.nl) 
zorgen ervoor dat het goed toeven is op 
het centrumplein.
C.v. “De Schoap’nböll’kes (www.scha-
opnbollkes.nl)  verzorgt de muntver-
koop en maakt het mogelijk dat Toronto 
Drive-Inn de nodige carnavalshits in de 
tent zal blazen. 
Meerdere dweilorkesten zullen hun bes-
te beentje voorzetten om er een dave-
rend carnavalsfeest van te maken.

Tevens zal prins Prins Paul III van c.v. De 
Schoap’nböll’kes omstreeks 22.30 uur in 
de Carnavalallée de prijzen uitreiken en 
evenals vorig jaar wordt dit weer een 
geweldige carnavalshappening. Behoudt 
c.v. De Fortburgers de wisseltroffée of 
zal deze worden overgedragen? Wie het 
weet mag het zeggen...
De concurrentie is groot.

PRIJSUITREIKING
IN DE CARNAVALALLÉE
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