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UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN EN RESPECT VOOR DE CREATIES EN 

SPULLEN VAN DE DEELNEMERS VERZOEKEN WIJ U VRIENDELIJK DOCH 

DRINGEND TIJDENS D’N OEPTOCHT  

GEEN SPUITSERPETINES TE GEBRUIKEN  



 
 

Welkom bij de d’n Oeptocht van het Faantelaand 2023 

 

In dit programmaboekje geven alle deelnemers een toelichting op 

hun creatie en hopen u daarmee een goed beeld te geven van 

hetgeen waar zij allen zo veel tijd en energie in hebben gestopt. 

Voorop in d’n oeptocht rijd de Jeugdprinsenwagen met Prins Seth 

En als laatste rijdt de Prinsenwagen met Prins Bertus d’n Leste 
 (ophalen publieksjuryformulieren) 

 Verder rijd halverwege d’n oeptocht ook nog: 

DE SCHOIFKAR (kleine olifant na nr. 21) 

Hiermee halen we geld op voor o.a. DE PUBLIEKSPRIJZEN 

DUS: 

   GIF MEEJ GULLE HAAND VUR DUN  
OEPTOCHT VAN UT FAANTELAAND! 

j 
Doneren kan ook op www.de-cor.nl/doneren  

of scan de QR code 

 

 
 
 
 

VEEL PLEZIER EN 3X ALAAF!

http://www.de-cor.nl/doneren


PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 11 

Naam deelnemer: Jeugdbouwproject  

Motto creatie: ’t blauwe schoitje met d’n Grotste Faant 

Categorie: 1 – Jeugd (5 t/m 14 jaar) 

 

 
’t Blauwe schoitje met d’n Grotste faant, een project voor en door kinderen welke in de 

bouwhal ervaring hebben op kunnen doen met het vormen, plakken & verven van d’n 

Grotste Faant.  

Dit jaar heeft de jeugdraadcommissie d’n Grotste faant gevormd, hebben ze hulp gehad van 

de jeugdbouwproject commissie met het plakken en kleuren.  

D’n Grotste Faant werd vroeger altijd gemaakt door de winnende vereniging van het 

voorgaande jaar, deze werd tijdens de opening van de optocht gehangen aan de kiosk waar 

hij tot de destaggenaovond bleef hangen. Waarna hij op die avond werdt verbraand.  

Sinds 2019 mogen er geen attributen aan de kiosk gehangen worden en is het blauwe 

schoitje in het leven geroepen met de grotste faant, deze wordt gemaakt voor en door 

kinderen en rijd dan niet alleen in deze oeptocht maar ook in de (verlichte) faantekarretjes 

tocht op de destaggenaovond (start 18.11, de knip op de keizersdijk, Place Napoleon (t.h.v. 

Keizersdijk nr. 16).  

Wil je dit ook meemaken of je kinderen mee laten maken? Kom dan dinsdagavond om 

18.00 uur naar Place Napoleon (t.h.v. Keizersdijk nr. 16). 

Volgend jaar is er weer een nieuwe mogelijkheid om mee te bouwen aan d’n Grotste Faant, 

of zelf een wagen in elkaar bouwen, houdt social media van de COR in de gaten of vraag 

meer info via jeugdbouwen@de-cor.nl 

mailto:jeugdbouwen@de-cor.nl


PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 12 

Naam deelnemer: CV de Faant (jeugd) 

Motto creatie: Wai snoepfaantjes kenne gin grenze 

Categorie: 1 – Jeugd (5 t/m 14 jaar) 

 

 

Snoepen, dat doen deze zoete en kleurige Faantjes graag. Wat dat betreft 
"kenne ze gin grenze." Maar ze delen ook graag uit! Vandaar dat ze tijdens de 
grote optocht van het Faantelaand iedereen voorzien van lekkernijen in alle 
kleuren van de carnaval. Van hun eigen Snoephuisje nog wel. Eet smakelijk dus 
en veel leut deze carnaval! 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 13 

Naam deelnemer: Marlijn & Saar 

Motto creatie: Prinsessen zonder grenzen: hadden WIJ maar grenzen! 

Categorie: 1 – Jeugd (5 t/m 14 jaar) 

 

 

De afgelopen 2 jaar hebben de meiden afzonderlijk van elkaar met veel plezier 
mee gedaan met de faantekarretjes. Omdat ze nu samen in de klas zitten en 
vriendinnetjes zijn wilden ze samen wel weer een faantekar maken. 
Ze wilden samen prinses zijn en een  prinsessenkar hebben met hun ideeen. 
De papa's moesten deze wagen trekken als lakei zittend op een unicorn. Ja 
deze prinsessen kennen geen grenzen, hadden de papa's ze maar wel ;-). 
Motto: wij kennen geen grenzen (hadden wij maar grenzen). 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 14 

Naam deelnemer: de NachtlampKus 

Motto creatie: Wai zèn ALLE grenzen over 

Categorie: 3 – Groepen 

 

 

"Wai hebbe de smaok wir te pakke en kenne gin grenze mir. 

De dames van de Nachtlampkus hebben in coronatijd niet stil gezeten! Of 

misschien toch wel, met alleen een tochtje naar de koek- en snoeptrommel?? 

De Nachtlampkus zijn inmiddels flink uitgedijd! We kennen geen grenzen meer 

en steken deze carnaval zelfs de denkbeeldige grens van Potteschijterslaand 

en het Faantenlaand over, speciaal om het publiek te laten zien dat wij de 

smaok weer te pakken hebben. Wij nodigen je graag uit om wat van onze 

smaok te pakken!" 

 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 15 

Naam deelnemer: Lollifaantje 

Motto creatie: Ik ken gin grenzen 

Categorie: 2 – Individuen & Duo’s 

 

 

Ik ken gin grenzen.  Ben er al over zo veel heen gegaan, zo wel over land als 
over zee. 
Breng ook overal een souveniertje mee in de vorm van een vlaggetje. 
Prachtige landschapen, culturen en mooie  herinneringen gemaakt, maar 
steeds als ik dieien toch wel hele lelijke watertoren zie staan en dan over de 
grens van het Faantenlaand  ga , ik blij ben dat ik weer thuis ben. 
 
Lollyfaantje 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 16 

Naam deelnemer: CV Smaok Maokers 

Motto creatie: Wai hebben de smaok wir te pakken 

Categorie: 4 – Kleine wagens 

 

 

Hallo vrienden uit het faantelaand  
 
Wij zijn de smaokmaokers uit het potterschijterslaand. 
Wij zijn ontstaan uit een vriendenclub . 
Wij bestaan nu 1 jaar en doen dus mee voor de eerste keer in het faantelaand  
Wij bouwen in een garage in het potterschijterslaand... Waarom in een garage 
Zouden jullie denken... 
Nou de bouwhal is te klein voor ons. 
3 x alaaf 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 17 

Naam deelnemer: Wai motte zonodig 

Motto creatie: Wai zen Grensoverschraidend 

Categorie: 3 – Groepen 

 

 
Wai zen grensoverschraidend 

Ons thema komt al meteen tot uitdrukking in onze weinig verhullende kleding 
die niet veel aan de verbeelding overlaat en in deze tijd als 
grensoverschrijdend gezien zou kunnen worden.  
De verrassing zit aan de achterkant waar onze billen verborgen worden. Of 
toch niet..? 
  
Met de muziek leggen we ook de nadruk op onze billen. 
  
We gaan uitgebreid de interactie opzoeken met het publiek. Door: 
1. Een roos mee te nemen en te vragen of men aan onze roos wil ruiken. Zo ja, 
dan draaien wij onze billen naar die persoon om de roos te tonen die daar 
tussen onze billen verstopt zit. 
2. Dik pics uit te delen. Dik. Niet Dick.  
3. Voor diegene die het echt te ver vindt gaan, is er een zakje Mie. #Mietoo 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 18 

Naam deelnemer: CV de Laoileeuwkes 

Motto creatie: 
Wai koken meej smaok voor elk wa te wensen, in onze 
keuken koken we van boiten onze grenzen! 

Categorie: 4 – Kleine wagens 

 

 

Dit jaar hebben wij de eer om samen met Prins Willem d'n Ellufde de Raad van 

Elf van Potteschijterslaand te vormen. Daarom hebben wij de Prinsenwagen 

mogen verzorgen. Maar wij zouden de Laoileeuwkes niet zijn als we daar niet 

ook iets speciaals van maken. Samen met onze kinderen hebben 'Wai de 

smaok wir te pakken' en kokkerellen we er met onze groentes op los! 

 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 19 

Naam deelnemer: CV Poar neem'n 

Motto creatie: 
In dn speeltoin zain dit jaar gin grenze en blaive wai mar 
spelen, Schommelen en draaien doen wai gère meej velen! 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 
CV Poar Neem'n gaat deze carnaval terug naar hun kindertijd. Ze Neem'n het 
ervan in de mooiste speeltuin van Den Haaykaant. Een Poar keer van de 
glijbaan en lekker ravotten in de zandbak! wai kenne gin grenze wanneer wai 
in den speultoin zijn, schommelen en wippen vinden wai zo fijn! 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 20 

Naam deelnemer: CV de Rauwdauwers 

Motto creatie: 
Laot ons mar schoive: un fluisterboot vol mee graize 
dakdoive 

Categorie: 4 – Kleine wagens 

 

 

CV de RAUWDAUWERS 2023   
Laot ons mar schoive: un fluisterboot vol mee graize dakdoive   
  
CV de Rauwdauwers neemt u dit jaar mee naar de Biesbosch. Beter gezegd: CV 
de Rauwdauwers brengt een stukje Biesbosch naar ut Faantelaand! Hun 
fluisterboot Den Onverstaanbare vaart vandaag door straoten en stegten in 
plaats van door sloten en kreken. Kapitein Hofkens Bouw is aan het roer de 
juiste man op de juiste plaats om de fluisterboot door het struikgewas te 
manoeuvreren. Het gezelschap wat vandaag een gezellig dagje mag beleven is 
in meerdere opzichten bijzonder. Een warm woord van welkom voor 
Seniorenvereniging Wè zeetie?! Ja zeetie!, een seniorenvereniging voor doven 
en slechthorenden. De gids van vandaag Gerrit de Beuver lult hun 
desalniettemin de oren van de kop al gaat het vandaag in plaats van bevers, 
bunzings en buizerds over buitenwippers, padspauwers, lantaarnpaalklevers 
en straatsteenknuffelaars.  
  
CV de Rauwdauwers is opgericht in 1997 en bestaat uit 22 leden. De kinderen 
van De Rauwdauwers hebben ook lekker meegebouwd aan de wagen en lopen 
vandaag ook mee in onze optocht!  

 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 21 

Naam deelnemer: CV de Biljarthangers 

Motto creatie: Heel holland bakt 

Categorie: 2 – Individuen & Duo’s 

 

 

Heel Lolland Bakt.  

C.V. De Biljarthangers zijn er, zoals gewoonlijk, weer bij in het Faanteland.  

 

Ons motto is Heel Lolland Bakt en tijdens de optocht laten wij u kennis maken 

met een van onze heerlijke recepten !!  

De lekkernijen die wij meenemen op ons wagentje zijn door ons zelf gemaakt. 

Ze smaken overheerlijk en zijn natuurlijk “ gaor” . Helaas had André het te druk 

want die had last van een paard in zijn gang.  

Maar wij, Janny en Robèrt, zijn van de partij en zullen u de recepten uitdelen. 

Ook de hond Naan is er bij en wordt gekoesterd door Janny. ( het is een 

draaghond-versie want de echte houdt niet zo van Carnaval ).  

PS we zijn ook nog op zoek naar bak-kandidaten voor de volgende Heel Lolland 

Bakt-serie, dus kun je je opgeven.  

CV de Biljarthangers 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

DE SCHOIFKAR 

HIERMEE HALEN WE GELD OP VOOR O.A. DE PUBLIEKSPRIJZEN 
www.de-cor.nl/doneren voor je digitale donatie of  

scan de QR code 
l 

GIF MEEJ GULLE HAAND VUR 
DUN OEPTOCHT VAN UT 

FAANTELAAND! 
 

 

Dit programmaboekje  
wordt medemogelijk gemaakt door: 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 22 

Naam deelnemer: CV Tjop Tjop 

Motto creatie: 
Na 3 jaar ginne oeptocht in ut veer kinne wai gin grenze 
meer 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

Na 2 jaar in de remise te hebben gestaan kan de Tjop Express nu eindelijk het 
station verlaten en de route langs de Halve Zolen lijn gaan rijden. De Tjop 
Express zal verschillende stations aandoen in ut Faantelaand. Brabantse 
carnavalsvierders stappen op de trein om te gaan carnavallen. Niet al te 
snuggere spoorwerkers werken aan de rails, onder toezicht van de ploegbaas, 
onze oude voorzitter, maar of dat nou zo goed gaat…..  
De Tjop Express is een feesttrein die al 22 jaar flink op stoom is en geen 
grenzen kent, iedereen mag mee om ons 22-jarig jubileum te vieren.  
De carnavalsvierders in de wagons zijn al helemaal in de stemming en 
helemaal bovenop de skybox torent onze eigen Prins Carnaval. Die moet voor 
het voor het eerst in 22 jaar zijn Ome Willem pet in de kast laten liggen, omdat 
hij die dit jaar heeft ingeruild voor de steek.  
Onze conducteurs zorgen ervoor dat iedereen netjes incheckt en de 
krantenmeiden delen kranten uit waarin terug wordt geblikt op 22 jaar CV Tjop 
Tjop. En de bagage kun je gerust overlaten aan onze bagagemeiden achter de 
wagen. 
 
Op en rond de trein gaan ze helemaal los, het is 1 groot feest! We bestaan 22 
jaar, de coronaregels zijn we kwijt en we hebben na 3 jaar weer een optocht in 
ut Veer 
Wai gingen van achteroit naor vurre, vervolgens waren we nie te houwe en nu 
kenne wai gin grenze meer! 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 23 

Naam deelnemer: CV op Zenne Aope Kop 

Motto creatie: 
Mej un fles wain en un baquette in dn haand, kenne wai gin 
grenze in 't mooie Fraansland 

Categorie: 4 – Kleine wagens 

 

 

C.V. Op Zenne Kaant en C.V. de aopekoppe. 2 voormalig rivalen die dit jaar 
besloten hebben om de krachten te bundelen. C.V. op Zenne Aopekop neemt 
oe dit jaor meej naar het mooie Fraankrijk. 'T land van wain stokbrood en 
veulste veul toeristen. Kèkt oe ooge oit als ons mooi stukse fraanse cultuur 
aon oe vurbai komt. Want mej un fles wain en un baguette in dn haand, kenne 
wai gin grenze in 't mooie fraanseland. 
  
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 24 

Naam deelnemer: CV de Durdraojers 

Motto creatie: 
"Dè wai gin grenze hebbe ziede goed Waant verkopen zit in 
oos bloed" 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

"Verse aambeien!", "1 + 1 duurder!", "Wilt u er een big shopper bij?" Dankzij 
C.V. De Durdraojers is dit jaar de markt ook op Zaterdag in d'n Haaykant. Naast 
de kramen met brood en groente zullen ook de kramen met lederwaren 
aanwezig zijn. De marktkramen hebben voor ieder wat wils, voor zowel de 
koopjesjagers als voor de rijkelui. Kom gezellig luisteren naar de orgel en houdt 
vooral niet de hand op de knip. "Kom dat zien, kom dat zien!"  
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 25 

Naam deelnemer: CV de Gataopen 

Motto creatie: 
Wai kennen wél grenze, kamperen in eigen laand is wa wai 
wensen 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

In het zonnige zuiden ligt een prachtige camping: Camping D’n Trotse Aop. Het 
is misschien geen 5-sterren camping, maar gezellig is het er zeker. Wij 
Gataopen hebben er dit jaar voor gekozen om naar deze plek af te reizen. 
Vakantie in eigen land is ons de afgelopen jaren namelijk goed bevallen. We 
doen allemaal lekker ons ding: klooien met de tentstokken, rustig een krantje 
lezen terwijl er een grote boodschap wordt gedaan en een poging wagen om 
zo vaak mogelijk over te slaan tijdens het badmintonnen. De mannen van de 
technische dienst en de dames van de schoonmaak zorgen ervoor dat het park 
er spic en span bij ligt.  
 
Ineens gaan de luidsprekers aan: de campingbaas heeft heugelijk nieuws te 
vertellen. Camping D’n Trotse Aop heeft namelijk een prachtige prijs is 
ontvangst mogen nemen. Het is verkozen tot niet alleen de beste, maar vooral 
de gezelligste camping van heel ut Faantelaand! Deze onderscheiding kunnen 
wij als campinggasten niet zomaar voorbij laten gaan, reden genoeg voor feest 
op de camping! 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 26 

Naam deelnemer: CV de Taptrappers 

Motto creatie: Carnaval of Pride, agge mar oe zelluf zijt! 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

Carnaval of Pride, agge mar oe zelluf zijt! 
 
Carnaval en de Pride zijn twee prachtige evenementen in ons land. 
Eén voornamelijk onder de rivieren en één boven de rivieren. Eigenlijk in de 
rivieren, in de grachten van Amsterdam. Het zijn twee totaal verschillende 
gebeurtenissen, maar tóch zien wij daar een aantal gelijkenissen in. Het is er 1) 
feest! en 2) ge kan lekker oe zelluf zain! En dat is het belangrijkste wat er is. 
Ingewikkelder hoeven we het niet te maken. 

En daarom vaart in februari 2023 de Haaykaant Pride door de wateren van ons 
durpke. Laat u meeslepen onder de klanken van YMCA van de Village People. 
De Oude Melkhaven wordt weer open gegooid, 't Singeltje, 't Kanaoltje... Schip 
Ahoy voor de Haaykaant Pride! 
 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 27 

Naam deelnemer: CV de Pleeboys 

Motto creatie: 
Onze hartenkoning kent gin grenze, hij zuukt een koningin 
zonder wensen 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

Cv De Pleeboys. 

Zoals ons motto al verteld is onze hartenkoning opzoek naar een geliefde. Een 

geliefde zonder wensen, want hij kent dit jaar gin grenze. Onze Koning is niet 

alleen, de hartendief steelt zijn liefde stiekem weg zodat het steeds lastiger 

wordt om de ware te vinden. 

Door goede hulp van onze pleeboys zoeken zij snel iemand die de liefde en zijn 

hart steelt, door tromgeroffel en getoeter blijkt de koningin dichterbij te zijn 

dan we denken,  

we zullen hem snel een geliefde schenken. 

 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 28 

Naam deelnemer: CV de Party Boys 

Motto creatie: Weh wai wense, is afval schoive zonder grenze 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

Met onze Prins Carnaval van t Afvallaand, verplaatsen wij onze Carnaval van de 

vuilnisbelt naar t Faantelaand. 

Voor ons is afval schuiven een lust, Faanten, gooi jullie handjes in de lucht! 
Wij kennen geen grenzen en pleuren alles weg! Zat er iets van jou tussen? 
Nou, dan heb je pech! 
Feest mee met onze Raad van Afval met Carnaval, 
Alle kliko's aan straat, daar is de vuilniswagen al! 
Alaaf! Alaaf! Alaaf! 
 

 

 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 29 

Naam deelnemer: CV de Leuthappers 

Motto creatie: 
Wè valt er nog meer te wense agge bekend blaift over alle 
grenze 

Categorie: 5 – Grote wagens 

  

 

Als de bouwtijd aanbreekt dan steken De Leuthappers en De Daltons hun bouwkoppen 

bij elkaar en worden er prachtige plannen gesmeed. En zo komt de bouw combi 

langzaam op stoom 

En als deze beide CV s dan een carnavalswagen gaan bouwen dan ondergaat de 

doorgaans strak gelakte bedrijfshal van loonbedrijf John van Strien een regelrechte 

metamorfose. 

In no time ligt deze tempel der techniek bezaaid met allerhande rotzooi waardoor het 

lijkt alsof er zojuist een handjevol bommen zijn ontploft. 

De frikandellen drijven in hun eigen vet de roldeur uit, de lege kratten reiken tot ver 

boven de kachelpijp en op de vaste kots-locaties ontstaat er spontaan een weelderige 

champignonnkwekerij.  

Daarnaast hangt er een lucht alsof er her en der zo’n stuk of 30 mummies begraven 

liggen maar zelfs dat zal de geboorte van een kleurrijk nieuw wereldwonder niet in de 

weg staan. 

Want te midden van deze beroerd georganiseerde chaos ontstaat er ook dit keer weer 

een bouwwerk waar je U tegen zegt. 

Wie herinnert zich niet de wagens van Wijn-Keizer Bachus, De Bokkenrijders, Het 

Circus Tony Ammelnetnie en Het Land Van Knoord om er maar eens een paar te 

noemen? 

Stuk voor stuk juweeltjes die in één oogopslag rechtvaardigen wat er in de bouwhal is 

aangeklooid  vanaf het eerste stukje betonijzer tot en met de laatste penseelstreek. 

Één grote poppenkast is het dus alle jaren al wel bij deze bijzondere verenigingen maar 

dan deze keer nog bijzonderderderder als alle voorgaande jaren. 

Alle poppen van 2023 zijn immers allemaal Muppets uit de inmiddels 46 jaar lopende 

televisietraditie van de Muppetshow. 

Karakters als Miss Piggy, Gonzo, Kermit de kikker, Scooter, Crazy Harry, Statler & 

Waldorf, Fozzie Bear en natuurlijk ook De Zweedse Kok zullen de straten van ut 

Faantelaand kleur geven en er mede voor zorgen dat er ook vanavond na de optocht 

nog heel wat na te praten valt. 

Kijk en geniet zoals wij dat in de voorgaande maanden ook al mochten doen. 

This Is The Muppet-Show !!! 



PROGRAMMABOEKSKE FAANTELAANDSE OEPTOCHT 2023 

Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 30 

Naam deelnemer: CV de Leo's 

Motto creatie: 
Carnaval of stikstofbal, wai hebben gin grenze in de 
koeienstal! 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

HalléééLOEIjaaaaadiejééééé 

 

Dieje corona hield oons een paor jaor in mineur…as ge nie oeppaste dan 

raokte ge baina in nun sleur. 

Mar wai gingen nie bai de hooibaole neer zitte en schoive lekker deur. 

Bietje lasse, plèkke, verve, maauwe, nog meer maauwe, soms leek ut oep die 

loi daor oit Dun Haog. 

Die blaive ok mar maauwe over oitstoot co2, wai kraige ut ervan aon oonze 

maoge(n). 

Wai houwe wel van een lekker hopke koeijevlaai, biologisch oit de waai. 

Flink wè beeste en feeste, niks is oons te mal, bai oons Murie en oonze Piet is 

ut altaid bal. 

``Carnaval of stikstofbal, gin grenze in de koeijestal!!`` 

 

Cv De Leo’s 
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Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 31 

Naam deelnemer: CV de Faant 

Motto creatie: Met schaken kenne wai gen grenze 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

Na twee jaar 'Carnaval Oep d'n Dam' zijn we eindelijk aan zet. Wordt het een 
Siciliaanse opening, een herdersmatje of De Faant's Gambit? Meej schaoke 
kenne wai gin grenze.  
 
In coronatijd hadden wij veel tijd om te prakkiseren. We waren op een 
gegeven moment 'uitgedamd', dus verlegden wij onze grenzen met het edele 
schaakspel. We namen veel tijd om zetten uit te denken waarmee wij 't 
Faantelaand kunnen verrassen. Torentje naar voren en een paardje terug? 
 
Uiteindelijk is dit 'm geworden: 
 
Koningin naar voren, de paarden vallen één voor één. Schaakmat! De koning 
valt. 
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Toelichting op creatie  

Deelnemer nummer: 32 

Naam deelnemer: CV Oké 

Motto creatie: Voor Don King en zijn fans, kent Nico de Natte gin grens! 

Categorie: 5 – Grote wagens 

 

 

C.V. Oké – Let's Get Ready to Rumble 

 
Wij heten u van harte welkom bij de finale van het Faantelaands boksgala 
2023! 
 
Na maanden van voorbereiden en alle knock out fases te hebben overleefd 
betreedt Nico de Natte onder begeleiding van zijn manager en geldschieter 
Don King dan eindelijk de ring. Gaat hij gestrekt door een directe linkse of 
weet hij 7-voudig Faantelaands bokskampioen Henk de Hikker uit te 
schakelen? 
 
In dit kolkende sportpaleis gevuld met fans van de Hikker is de keuze al 
gemaakt, maar waar zet jij je geld op in? 
 
Voor Don King en zijn fans, kent Nico de Natte gin grens! 
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www.de-cor.nl/doneren 
 

 
 

GIF MEEJ GULLE HAAND VUR DUN 
OEPTOCHT VAN UT FAANTELAAND! 

 
 

Bedankt 
 

De optochtcommissie wil alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren bedanken voor 
weer een mooie optocht. Zonder de inzet van vrijwilligers, de passie & motivatie van 

de deelnemers  en de vrijgevigheid van sponsoren was een optocht niet mogelijk. 
 

Ook vrijwilliger worden? Wij zijn altijd opzoek naar verkeersregelaars. 
Opgeven kan via optocht@de-cor.nl 

 

Ben of ken jij iemand met een carnavals hart, die geen binding heeft met een 
deelnemer van de optocht en die ervaring heeft in het jureren van deelnemers van 

carnavalsoptochten of in het bouwen van carnavals creaties? Dan zoeken wij jou 
en/of de persoon die jij kent. Wij zouden dan heel graag in contact komen, stuur een 

mailtje naar optocht@de-cor.nl 
 

Dit programmaboekje is met zorg samengesteld door de optochtcommissie van de COR & de deelnemers van deze optocht,  
schrijf en/of typfouten voorbehouden. 
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