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Optocht Raamsdonksveer: veel leut, geen politiek 

Joost Klaverdijk 26-02-17, 18:43 Laatste update: 18:59  

RAAMSDONKSVEER - De grote optocht in Faantelaand (Raamsdonksveer) deed zondag alle reputaties weer 
een aan. Imposante praalwagens, grote en kleine groepen, tekenend voor de grote betrokkenheid van de 
Faantelaanders bij carnaval. Opvallend was het gebrek aan politiek in de lange optocht.  

Het ontwerp voor de wagens was natuurlijk al lang klaar voordat Donald Trump verrassend de 
Amerikaanse verkiezingen won, dus zijn afwezigheid was logisch. Maar ook de vaderlandse politiek ontbrak 
in de onderwerpen voor de optocht, ondanks de verkiezingsstrijd. 

Maar het gaat natuurlijk vooral om wat er wel te zien was. En dat was een hoop. Veel leut, veel kleur, veel 
beweging en veel humor in de uitwerking van de thema's. Wat schoonheid betreft, sprong de wagen van 
CV Tjop Tjop er het meest uit: een prachtig, kitscherig stilleven in Delfts Blauw.  

De creatie met theepot en windmolen leek zo uitvergroot uit een souvenirshop te zijn weggereden. 
Stilistisch erg fraai was ook de grote groep van Ut Ogt Goed, met hun Avatar over Fly-over Hooipolder. 
Grappig waren alle smurfen, Gargamel en Azrael van CV Wij Ôk. De Pleeboys verwerkten de vier 
elementen in hun wagen, onder het motto van een 'donderloze' carnaval.  
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Een klein politiek tintje zat er in de wagen van Boswachter Honcoop, met daarop een grote eekhoorn. De 
leden van de carnavalsvereniging, in eekhoornpakken, deelden 'eikels van het jaar' uit, met daarbij 'prijzen' 
voor politica Sylvana, maar ook voor Marco Borsato, Louis van Gaal en Prem. 

Maar verder was het alleen maar leut wat de klok sloeg. Hilarisch was de schoonmaakwagen met de 'I 
want to break free' van Queen, compleet met soppende en stofzuigende Freddie Mercury's. CV de Bende 
van Ellende had een attractiepark als praalwagen, compleet met een grote dansgroep in flitsend roze 
outfits. Fraai waren ook de Ierse wagen van CV Oké ('Ier is't carnaval') en de knipoog naar de Amsterdamse 
Wallen van CV de Leuthappers. 
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