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De Faantste Faant en 

De Grotste Ouwe Droif 

in de optocht van 2006 

 

 Alleen CV de Faant heeft het. 
 

 

De Faantste Faant en De Grotste Ouwe Droif 
 

Tijdens de eerstvolgende fistaovund in de aanloop naar het carnaval van 2018 zal bekend worden 
gemaakt wie de 33e Faantste Faant gaat worden. Zijn Grotste Ouwe Droif zal de 31e zijn in een 
reeks die ongemerkt langer en langer is geworden. Pieter van Leeuwen en Jan Marcelissen 
kwamen halverwege de jaren tachtig met het idee van de Faantste Faant. In 1986 was Jos 
Marcelissen de eerste die deze eretitel mocht dragen. Michel de Meijer werd afgelopen carnaval 
de 32e. Ine van Leeuwen was in 1988 de eerste Grotste Ouwe Droif. Patty van Kuijk is de meest 
recente dame met deze titel. Pieter en Jan waren destijds regelèèrs en keken al wel eens met een 
schuin oog naar CV De Laanterfaanters en CV De Reutefleutes, die beiden een jaarlijkse 
boerenbruiloft op hun program hadden staan. Deze namaak trouwerij is ooit vanuit Venlo en Den 
Bosch via Oosterhout ook in andere plaatsen terecht gekomen. De boerenbruiloft als parodie op 
de traditionele huwelijksvoltrekking. Met een compleet protocol, rollenspel etc. Vooral in Venlo 
maakt men er een waar carnavalesk volksspektakel van. Alles erop en eraan. 

 

De regelèèrs vonden dat ook onze club zoiets ludieks zou moeten hebben, maar dan totààl 
anders. Zonder al teveel poespas. Met als basisgedachte een klein eerbetoon aan actieve leden. 
Deze even in het zonnetje zetten. Aangezien de regelèèrs er wel van hielden met alles en nog wat 
de draak te steken, kreeg men het idee om ook hierop een parodie te maken. De Grotste Ouwe 
Droif en Faantste Faant zouden in principe geen huwelijkspaar moeten zijn. ‘Ze moeten aigeluk 
genne zak mee mekaore te maoke hebbe’, zo werd er gesteld. Het moest een parodie op de 
parodie worden. Aldus geschiedde. Maar de geschiedenis herschreef zichzelf al snel. Want toen 
Henk Luybregts en Ine van Leeuwen in 1988 de openingsdans verrichtten was een nieuwe traditie 
geboren. Ook de gewoonte om tijdens de optocht voor de wagen uit te lopen sloop er al snel in. 
Deze twee elementen werden dan ook zonder problemen met algemene stemmen als regel 
opgenomen in de statuten van de club. Verdere ‘verplichtingen’ vond men niet nodig. 

 

Binnen de carnavalswereld onderscheidt CV de Faant zich met de Faantste Faant en de Grotste 
Ouwe Droif van elke andere club en dat alleen al maakt het de moeite waard om de lijst met 
namen in de toekomst langer te laten worden. Er zijn beslist Faantste Faanten en Grotste Ouwe 
Droiven geweest die zich opgelaten hebben gevoeld bij ‘het in de picture staan’. Bescheidenheid 
siert de Faant. En Faanten die er anders over denken dienen te worden gerespecteerd. Maar er is 
bij al die geëerde leden veel meer trots geweest dan ze wellicht hebben willen toegeven. Zeker 
wanneer men erop terug kijkt.  

 

 


