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Verslag: Clubvergadering 16 juni 2022  
Aanwezig: 50 personen namens Clubs, Kapellen en optochtdeelnemers. 
 

1 Opening  

Iedereen van harte welkom bij de laatste clubvergadering na het 56e seizoen van de BAK. Een 
compliment aan allen voor het doorzettingsvermogen, inzet en enthousiasme in dit lange seizoen 
(208 dagen). Helaas viel er op 1e pinksterdag veel regen, maar de reacties vanuit het publiek zijn 
ongekend positief. Ook vele buurgemeenten die normaal niet kunnen komen kijken zijn vol lof. Daar 
mogen we met elkaar heel trots op zijn. Ook een compliment aan de A/B clubs om op de 
zaterdagavond voorafgaand aan de Grote Optocht het ingelaste overleg bij te wonen vanwege de 
verwachte weersomstandigheden en met elkaar het noodscenario te bespreken. 
 

2 Verslag Clubvergadering 25 maart 2022  

Over dit verslag zijn geen vragen/opmerkingen. 
 

3 Terugblik afgelopen seizoen 

De BAK kijkt terug op een mooi, lang en leerzaam seizoen waarin we een compleet programma 
gedraaid hebben voor jong en oud. Dit nadat het ‘gewone karnavalsseizoen’ al voorbij was. De 
bezoekers aantallen waren niet bij alle festiviteiten als in een normaal seizoen maar iedereen heeft 
genoten. 
 
Het BAK-bestuur heeft besloten om dit keer één gezamenlijke clubvergadering te organiseren, dit 
omdat we met elkaar willen leren van het incident tijdens de Grote Optocht.  De C-D-E deelnemers 
gaan zich later in de vergadering even afzonderen om een eigen vertegenwoordiger in de senaat 
(nieuwe functie) te kiezen. Een besluit wat al eerder in dit seizoen door de senaat is vastgesteld en 
waarop het Algemeen Reglement aangepast wordt. 
 
Meest gestelde vragen aan het bestuur: 
 
Er zijn in de afgelopen periode 2 vragen heel vaak gesteld aan het BAK-bestuur: 

1) Waarom is de betreffende club van het incident niet gediskwalificeerd? 

2) Waarom heeft de BAK niets over het incident vermeld tijdens de prijsuitreiking? 

Ad 1: Het onderdeel wat het incident veroorzaakte was het enige onderdeel wat op deze wijze was 
geconstrueerd. Alle overige onderdelen waren op een andere wijze geconstrueerd. Zowel Politie als 
Brandweer hebben toestemming gegeven om door te rijden met de wagen. Ook het slachtoffer en 
familie van het slachtoffer hebben de BAK verzocht om de optocht door te laten gaan. Het BAK 
bestuur heeft de beslissing genomen om de Dwarsliggers niet de diskwalificeren.  
 
 De wagen is door de jury gejureerd zoals deze voorbij kwam aan de jury. Als we samen vinden dat er 
in de toekomst bijv. punten aftrek moet plaatsvinden en/of diskwalificatie moet plaatsvinden dan willen 
we hier met elkaar het gesprek over aan gaan. Optocht deelnemers nemen dit mee terug naar hun 
achterban en op de volgende vergadering waarin we wel even apart zitten met A, B, AK en BK 
deelnemers nemen we hier een besluit over 
 
 
Ad 2: Vanuit privacy regels mogen wij niets zeggen over de status van het slachtoffer. Naast het 
incident had dezelfde club na de optocht ook te maken met een plotseling sterfgeval van een van de 
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ouders.  Ondanks dit alles heeft deze club besloten wel aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Om het 
leed niet erger te maken heeft de BAK hierover niets gezegd tijdens de prijsuitreiking. Tot slot: de 
BAK heeft contact met het slachtoffer van het incident en ook de betreffende club is in contact met het 
slachtoffer. 
 
Het incident 
 
Hierna heeft Lars een toelichting gegeven van wat zich op de plaats van het incident heeft 
afgespeeld. Pas na toestemming van de politie mocht de optocht doortrekken. Direct hierna was er 
‘verwarring’ i.v.m. aggregaten en verzoek van een deelnemer om direct naar het Marktterrein te 
rijden. Na spoedberaad van het bestuur – en gehoord specialisten – is besloten dat de optochten 
normaal verreden zal worden. Hierna is de optocht verder getrokken. Al met al was er dit jaar helaas 

in totaal ruim 1,5 uur oponthoud (diverse redenen). Het incident en enkele andere serieuze 
technische mankementen tijdens de optocht zijn aanleiding om een verplicht overleg te 
plannen tussen de technische mensen van de bouwclubs en de B.A.C.. 
Dit vooral vanuit het oogpunt om blijvend met elkaar te leren. Mogelijk dat uit dit overleg adviezen 
komen die leiden tot wijzigingen in het optochtreglement en/of handboek veiligheid. De BAK roept de 
clubs op om vooral te blijven focussen op leermomenten en elkaar hierin te blijven helpen. 
 
Nu al zijn er enkele leermomenten n.a.v. het incident die we delen: 

• Voortaan krijgen alle A- en B-wagens een GPS portofoon van de BAK, helaas werkte het GPS 

en portofoon systeem dit jaar niet zoals we willen. Dit wordt besproken met de leverancier. 

• Het doen van mededelingen via een USB-stick is niet efficiënt gebleken De komende periode 

gaat het bestuur op zoek naar nieuwe mogelijkheden van communiceren ingeval van 

incidenten. 

• Er komt een verplicht evaluatie overleg voor technische medewerkers van A/B clubs. 

 
Bouw Advies Commissie (BAC), door Michel 
 

• Veel controles dit jaar (ca 350 stuks, dit is een nieuw record) 

• Enkele clubs hebben helaas nog niet voldoende maatregelen voor noodverlichting- 

nooduitgangen genomen, dit kan niet 

• Brandblussers: dit is geen verantwoordelijkheid van de BAC, brandblussers tijdig ophalen bij 

Toon Ros. Let op de info in de bouwersapp. Op de vraag of brandblussers persé verplicht via 

de BAK afgenomen moeten worden is aangegeven dat dit niet verplicht is maar de betreffende 

club dient dan wel zelf zorg te dragen voor goedgekeurde brandblussers. 

• Dit jaar vele constructietekeningen beschikbaar, dank hiervoor. Hierdoor betere gesprekken 

met elkaar mogelijk 

• Communicatie van BAC naar clubs. Staat hoog op de agenda van de BAC en wordt o.a. met 

de communicatie cie besproken. 

• Er zijn nog enkele clubs kort voor de optocht gecontroleerd, alle problemen waren opgelost. 

Incl. noodstopcircuits  

• Er is dit jaar niet gewogen, wel gemeten. Over het algemeen goed alleen hoogte onderkant 

straat (30 cm) zal volgend jaar zeker punt van aandacht worden. 

• Zekering van personen op wagens gaat extra aandacht krijgen komend seizoen 

• Afbreken: diverse vertragingen maar ook een aantal clubs die alles perfect hadden voorbereid 
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• Niet alle tractoren hadden – mede door de regen – voldoende vermogen, leermoment tractor 

moet voldoende gewicht op de (aandrijf) wielen hebben. Tip: zorg dat, voordat je een drempel 

opgaat, de tractor in een rechte lijn staat met de wagen 

• Komend seizoen komt er weer een constructiecursus en een electra cursus 

• Samenstelling van de BAC blijft waarschijnlijk gelijk, Robbert Wijnands is toegetreden als lid 

van de BAC en Ricardo van Steen is kandidaatlid. 

Ticketing, begroting en Prijsuitreiking 
De penning geeft een korte toelichting: 

• Er zijn iets meer dan 13.000 tickets verkocht 

• Dit jaar veel extra/meerkosten, bijv, extra toiletten, beveiliging, controleurs, derving 

schooiwagen, scan apparatuur etc. etc. 

• Voor wat betreft optochtkosten is er bijna break even gedraaid 

• Alle cijfers moeten nog doorgerekend worden, maar als we positief uitkomen dan vloeit de 

winst naar het Karnaval in Boemeldonck. Dit is op voorhand al gedaan met het prijzengeld, dit 

was dit keer flink hoger dan voorgaande jaren. 

 

Vragen overige optochtzaken 

• Dranghekken worden niet door alle deelnemers als even handig ervaren i.r.m. de show die 

opgevoerd wordt. De dranghekken zijn conform crowd management plan en met instemming 

van de gemeente geplaatst zoals in voorgaande jaren. De BAK blijft zoeken naar een slimme 

combinatie. 

• Waarom niet apart evalueren? → deze opzet is vooral bedoeld om met elkaar van het incident 

te leren. Details kunnen besproken worden in het aangekondigde technische evaluatie 

overleg. 

• Gaan we nu wel of niet over tot diskwalificeren in de toekomst in dit soort zaken? → dit blijft 

een moeilijke discussie. Iedereen gaat binnen zijn/haar club dit onderwerp bespreken, dit 

onderwerp komt terug op de agenda van de bestuursvergadering in oktober 2022. 

 

Algemene zaken betreffende de optocht en erna. 

• De prijsuitreikingen waren dit jaar live te volgen via youtube. Op het hoogtepunt (bekend 

making A-wagens) waren er ruim 1.200 aansluitingen. We blijven de prijsuitreikingen live 

uitzenden. 

• Input voor het snoeiplan voor het nieuwe seizoen 2022/2023 moet vóór 1 oktober 2022 

ingediend zijn bij Bart Sprenkels (b.sprenkels@breda.nl). Let ook op de aanrij routes. 

• Wagens worden groter en zwaarder, zorg dat je tractor voldoende capaciteit heeft. Ook 

wanneer een wagen geduwd wordt. 

• Er zijn geen speciale klachten ontvangen over het geluid en/of confetti gebruik. De BAK roept 

op om bij het langdurig stilstaan het volume van het geluid lager te zetten. 

• Er is dit jaar wederom op hoogte gemeten. Behoudens 1 AK wagen waren alle wagens 

conform het reglement. Volgend jaar wordt ook gecontroleerd of er aan de onderzijde 

voldoende vrije ruimte is (30 cm). Dit is uit veiligheidsoverweging en maakt onderdeel uit van 

het optochtreglement. 

mailto:b.sprenkels@breda.nl
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• De afterparty is dit keer ca 45 minuut langer doorgegaan. Het was gezellig. Helaas veel afval 

bij de wagenshow. De BAK roept op om de aanwezige afvalcontainers te benutten of je afval 

mee naar huis te nemen. Suggestie: draai vooral karnavalsmuziek en minder techno. 

• Er heeft dit jaar geen controle van nishutten door de gemeente plaatsgevonden. Helaas is 

door de BAC geconstateerd dat het met vluchtwegen en nooduitgangen niet altijd even goed 

gesteld is. Dit kan en mag niet het geval zijn. We willen niet wachten tot het kalf verdronken is. 

WEES ALLERT en neem je verantwoordelijkheid voor elkaar! 

• De brandblussers dienen uiterlijk 18 juni 2022 ingeleverd te zijn bij Toon Ros, hierna gaat de 

penning over tot het overmaken van het prijzengeld aan de A/B clubs. 

• Zorg dat je altijd een werkende en goedgekeurde brandblusser in je nishut hebt. 

 
4) Afgevaardigde clubs 
Mark Marijnissen stopt – na 3 jaar – als afgevaardigde. Er hebben zich 6 kandidaten opgegeven. 
Nadat de kandidaten zich gepresenteerd hebben aan de leden en 1 kandidaat zich heeft 
teruggetrokken vindt er een schriftelijke stemming plaats over de 5 overgebleven kandidaten plaats. 
 
Namens de clubs is met grote meerderheid Michiel Verdaasdonk (Bixe Draoke) gekozen als nieuwe 
afgevaardigde namens de clubs. Welkom Michiel, vanaf het seizoen 2022/2023 draait hij ook mee in 
de senaat. 
 
5) Overige punten 
 

• Jubilerende clubs (11-, 22-, 33-, 44- of 55-jaar bestaan) worden dringend verzocht zich te 

melden bij de Sik 

• Nieuwe leuzes voor het seizoen 2022/2023 kunnen tot en met 19 juni 2022 20.00 uur 

ingeleverd worden bij de Sik 

• In de Raad van Elf komen 2 vacatures, mocht je iemand weten die hier interesse in heeft dan 

graag melden bij de Sik. 

• Op 4 september 2022 vindt het Corso in Zundert plaats. Wij moeten met 80 vrijwilligers hier 

heen om het verkeer te regelen. Graag aanmelden bij de voorzitter 

(voorzitter@boemeldonck.nl). 

• Belangrijke data: 

o 13 juli 2022 auditie dansmarietjes  

o 5 november 2022: liedjesfestival 

o 11 november 2022: Prinsenzitting 

o 18 t/m 21 februari 2023: KARNAVAL 

 
6 Nieuw senaatslid namens CDE 
Voor deze nieuwe functie hebben zich 3 personen aangemeld. Na stemming, door de aanwezige 
CDE deelnemers, is Herman Emaus gekozen als nieuw lid van de senaat. Ook voor Herman geldt: hij 
gaat vanaf het nieuwe seizoen 2022/2023 meedraaien in de Senaat. 
 
 
7 Rondvraag 
 
Remco:  

mailto:voorzitter@boemeldonck.nl
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Hoe is communicatie i.r.m. Plan B ervaren? → alle info is via de optochtdeelnemersgroep app 
verspreid (1 persoon per deelnemer, deze moet wel communiceren met de achterban), dit is positief 
ervaren. Helaas dit jaar geen uitwijkmogelijkheid naar een andere dag.  
 
Thomas:  
Onweerprotocol: nut/noodzaak kettingen onder de wagen → wordt nog dit jaar verder geëvalueerd, 
heb je interesse om hier over mee te denken neem dan contact op met Thomas 
(thomas@boemeldonck.nl)  
 
Martijn: 
Is met Pinksteren de Grote Optocht rijden een serieuze optie voor in de toekomst? → We gaan 
anticiperen op wat steeds kan, het zal steeds een gezamenlijk besluit zijn. Helaas voor iedereen nu 
een heel lang seizoen met vele onverwachte uitdagingen. 
 
Bjorn:  
Er is een aggregaat geleverd die over minder vermogen beschikte dan besteld. Moeten we nu volle 
pond betalen? Dit blijkt helaas bij meerdere clubs het geval te zijn. → Uitgangspunt is wat besteld is 
moet ook geleverd worden. Evaluatie BIK volgt, dit punt wordt meegenomen. 
 
Johan: 
Waarom dit jaar grotere ronde Kinderoptocht en is dit blijvend? → Dit jaar was een experiment, of het 
blijvend is is nog niet bekend. Dit weekend wordt er enquête onder de Kinderoptocht deelnemers 
uitgezet. Hierna volgt besluitvorming. 
 
Patrick:  

1. BBB met schuimparty als Marktgebeuren zorgde voor extra gladheid op de weg. Dit is 

lasting rijden/lopen voor de optochtdeelnemers 

2. Op sommige plaatsen in de optochtroute waren paaltjes verwijderd en ontstonden er 

‘gaten’ in het wegdek, kan dit aangepakt worden?  → Met gemeente is afspraak dat waar 

palen verwijderd worden er doppen geplaatst worden. Punt wordt meegenomen in 

evaluatie 

3. Hoe is het steek afnemen op de Markt bevallen? → De eerste indruk is dat dit goed 

bevallen is, mogelijk is er een nieuwe traditie geboren. 

 
Evi: 
Waarom waren er dit jaar geen BAK-munten? → dit is aan de horeca, BAK speelt hierin geen rol. De 
BAK gaat hierover in overleg met de horeca. 
 
Bastiaan:  
Hoe is het snoeien ervaren? → snoeien was dit jaar lastig, dit jaar meer blad in de bomen dan 
normaal (tijd van het jaar). De BAK overlegt hierover met het gemeentebestuur en roept 
optochtdeelnemers op om te blijven communiceren met de BAK en zelf geen initiatieven te nemen. 
 
Geen Idee;  
Op vrijdag veel mensen in Overveld om te kijken naar creaties maar dit veroorzaakt onnodige hinder 
voor bouwclubs en bestemmingsverkeer. Kunnen hier maatregelen komen? 
➔ Gedacht wordt aan een informatiebord om doorgaand verkeer te wijzen op omleiding en 

bezoekers vragen niet per auto te komen. Guido merkt op dat BBB een zelfde ervaring had op 

de Lind maar zijn toen zelf met enkele vrijwilligers het verkeer gaan begeleiden. 

mailto:thomas@boemeldonck.nl


 BAK VAN BOEMELDONCK 
             BAK betekent: BEECKSE ALGEMENE KARNAVALSSTICHTING 
 

 

 

6 
Verslag Clubvergadering 16 juni 2022 

 
Zijn er in de toekomst meer special effects mogelijk? → Opgeroepen wordt om dit altijd te overleggen 
met de BAK, hierbij is opgemerkt dat de BAK niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor 
gevolgschades. 
 
 
 
Bjorn: 
Heeft verzoek gedaan om een spandoek met sponsornamen op de wagenshow op te hangen, dit is 
niet ingewilligd maar een B-wagen had dit wel gedaan. Hoe kan dit? 
➔ Het is niet toegestaan om spandoeken met sponsornamen op te hangen, volgens afspraak 

dient dit een A3 te zijn. De betreffende B-clubs biedt staande de vergadering haar 

verontschuldiging/beterschap aan. 

Michiel: 
Kan het inleveren van de aggregaten op een andere locatie dan op de Lind? → wordt onderzocht. 
 
8 Afsluiting 
De voorzitter dankt Beek Vooruit voor de gastvrijheid en alle aanwezigen voor de aandacht en 
inbreng. De volgende clubvergadering vindt op 7 oktober a.s. plaats. 
 
Tot slot krijgt ex-Prins Woud LVI nog eenmaal het woord, hij memoreert aan een lang maar grandioos 
seizoen wat we met elkaar beleefd hebben en dat allemaal met één doel: Het Boemeldoncks 
Karnaval. Hiervoor spreekt hij zijn dank uit aan de clubs en de BAK. 
 

### 
 

 

 


