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BAK-clubvergadering 29 maart 2019 

Verslag vergadering met de AK, BK en B-clubs 
Aanwezig: 8 B-clubs, 4 BK-clubs 
Afwezig: 1 B-clubs en 3 AK-clubs 
 

- Complimenten clubs voor de geweldige wagens. Mede dank zij deze wagens blijft 

het Boemeldoncks karnaval haar naam hoog houden. 

- Dit jaar hadden we enkele bijzondere gasten nl. de amabassadeur van de USA in 

Nederland en een afvaardiging uit het Krabbegat. 

- De BAK kijkt terug op een goed en geslaagd Karnaval 

- Het wegrijden bij het opbouwadres is vrij goed verlopen. Houdt er rekening mee 

dat wagens groter en zwaarder worden, let hierbij ook op de capaciteit van je 

tractor. 

- De vooraf afgesproken planning heeft niet tot vragen geleidt. 

- Met medewerking van de gemeente Breda worden een aantal – gemeentelijke – 

bomen gesnoeid. Ga nooit zelfstandig gemeentelijke bomen snoeien maar neem 

altijd contact op met Bart Sprenkels. Clubs dienen vóór 31 oktober 2019 aan te 

geven waar snoeien aan gemeentelijke bomen nodig is. Ingeval van particuliere 

bomen geldt: neem contact op met de bewoners. De BAK en Bart willen je hierbij 

zeker ondersteunen. 

- Aanrijden: fijn dat door iedereen de muziek niet is aangezet 

- Het optocht verloop: 

o Over het algemeen goed verlopen 

o Jammer dat de schooiwagen in zijn 2e ronde direct voor een B-wagen 

reedt. Dit wordt als hinderlijk ervaren. Bemanning van de schooiwagen 

loopt door de show bij wagens heen. Ook krijgt het publiek de indruk dat 

de schooiwagen het einde van de optocht betekent. Graag in de 

chauffeursvergadering e.e.a. goed afspreken 

o De dranghekken werken goed, jammer is dat bezoekers deze soms zelf 

losmaken. Mogelijk dat in 2020 in de Westerkim de dranghekken 

doorgetrokken gaan worden tot en met het grasveldje. 

o De optochtcommissarissen spreken niet consequent de ‘rode hes’ aan maar 

ook met regelmaat ‘de gele hesjes’, dit is verwarrend. 

- Bij de chauffeurs vergadering op één club na iedereen aanwezig. Het is belangrijk 

hier aanwezig te zijn. De inhoud van de vergadering is niet ieder jaar hetzelfde en 

er worden belangrijke afspraken gemaakt. 

- De BAK heeft de indruk dat het geluid ‘langs de optocht’ steeds gekker wordt. De 

clubs herkennen dit niet. 

- De meeste clubs houden zich goed aan de afspraak om milieuvriendelijke confetti 

te gebruiken, dank hiervoor. Gebruik zeker geen glinster confetti want deze geeft 

veel en langdurige hinder voor de omwonenden en leidt tot vragen aan de BAK. 

- Bij het meten van de wagens is geconstateerd dat er 2 wagens te hoog waren. 

Houdt er rekening mee dat altijd het hoogste punt wordt gemeten. 

- Bij de AK- en BK is de onderzijde niet gemeten.  

- Afterparty: 

o De after party is goed bevallen bij de clubs.  

o Mooi is dat er tijdens de after party veel muziek van de deelnemende 

wagens is gedraaid.  

o Aandacht is gevraagd voor het feit dat een aantal wagens hun beweging 

dan nog hebben draaien en bezoekers (niet oplettende) hier dan tegen aan 

lopen. 

- Wagenshow: 
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o Goed verlopen 

o Blijf wel met respect communiceren naar de toezichthouders, 

zij staan er ook in het belang van de clubs. Accepteer dat je ’s avonds na 

sluitingstijd niet meer op het wagenshow terrein kan. 

- Prijsuitreiking: 

o Ietsje later gestart doch dit kwam doordat de laatste wagen pas rond 

18.20 uur binnen was 

o Het verloop van de prijsuitreiking was goed 

o Gevraagd is wanneer het prijzengeld wordt overgemaakt? Hierop heeft de 

penning in het plenaire gedeelte antwoord gegeven. 

- Wegrijden wagenshow: 

o Goed verlopen 

o Volgend jaar zijn er weer dranghekken (waren dit jaar niet tijdig geleverd 

door de leverancier) 

o Blijf scherp op de veiligheid bij het wegrijden en zorg voor een goede 

tractor. 

- Gemeente heeft dit jaar geen toezicht gehouden op de veiligheid in de 

bouwschuren, echter dit blijft dit van groot belang. De BAK gaat voor het begin 

van het nieuwe seizoen alle nishutten langs en controleert op de punten waarover 

afspraken zijn gemaakt. 

- Blijf alert op de veiligheid in de schuren. Zorg dat iedereen zich ervan BEWUST is 

- Bouw Advies Commissie (BAC):  

o Samenwerking met de clubs is heel goed ervaren door de BAC,  

o Helaas waren er dit jaar minder constructietekeningen beschikbaar. Juist 

deze tekeningen zorgen voor een heldere communicatie met de BAC 

o Boemelbende  en Geen Idee beschikken nog niet over het handboek 

Veiligheid 

o Tijdens de vorige clubvergadering is het idee geopperd om met een 

whatsapp groep te starten met info voor de clubs. Dit is uiteindelijk niet 

doorgegaan. Wel heeft de BAC via de BAK-site (www.boemeldonck.nl) 

steeds vooraf haar bezoeken aangekondigd. De meeste reacties zijn 

positief. Helaas waren niet alle clubs hiervan op de hoogte.  

o Helaas waren er voor het afbreken zeer veel hijsen ingepland. Dit is over 

het algemeen goed verlopen. Één club geeft aan dat om een kraan was 

gevraagd doch er een verreiker kwam, deze kon aldaar niet goed 

functioneren waardoor er helaas vertraging ontstond. 

o Volgend jaar op zaterdag bij het opbouwen zal er geen kraan meer via de 

BAK beschikbaar zijn. De meeste clubs hebben hun eigen kraan al geregeld 

en er waren dit jaar op het laatste moment nog veel afmeldingen. 

o Er komt medio september een nieuwe constructie cursus, zeker voor de 

jonge clubs interessant. 

- De BAK is voornemens om vanaf 2020 de Grote Optocht om 13.00 uur te laten 

starten. Dit vanwege het op tijd binnen zijn van de optocht. De aanvang van de 

prijsuitreiking blijft naar verwachting gewoon op 19.30 uur staan. 

- Open dag bouwschuren was gezellig. 

 

Wat verder ter tafel komt: 

• Er was langs de optocht weinig sanitair voor bezoekers. Mogelijk meer units 

plaatsen en hier een kleine vergoeding voor vragen. Nu was er veel wildplassen. 

• Het gevraagde BAK-rondje is direct aan het eind van de sessie alsnog genuttigd ☺ 

 

 

 

 

 

 

http://www.boemeldonck.nl/
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Verslag CDE en kapellen vrijdag 29 maart 2019 

 

Aanwezig: Biks Broedsel (2), Portjes (2), Boemeltrio (3), Arnoud Genefaes, Rolph 

Kavelaars, De vrolijke vrienden (1), Coen de Graaf, Jack Huijbregts, en namens bestuur 

Robbert Janssen en Nancy Giesbergen. 

 

Welkom aan iedereen en de complimenten voor de prachtige optocht! 

 

• Er is bewust voor deze verdeling van de categorieën gekozen om de CDE 

niet te laten verdwijnen tussen de vele wagens. 
• De optocht liep, geen grote gaten, fijn dat we niet opgejaagd werden en 

onze act konden doen.  

• Dranghekken worden als SUPER ervaren.  
• Dranghekken in Westerkim doortrekken tot en met grasveld wordt als 

positief gezien.  
• Veehandelshuis is en blijft een erg druk punt.  
• 13.00 uur starten wordt als goed idee ontvangen. 

• CDE zouden graag eens naar de afterparty willen. 
• Geluid naast de optocht werd niet als vervelend of storend ervaren. Dit is 

wel eens anders geweest. 

• Het vernieuwde juryrapport is erg fijn. Geen 2 rijtjes cijfers meer, maar 1 
rij met gemiddelden. Dit neemt een hoop onnodige vragen weg. Volgend 

jaar weer zo! Misschien is dit een idee voor de andere categorieën of 
kinderoptocht? Nemen we mee. 

• Fijn als de winnaars van de kinderoptocht al op zondagochtend op de site 

staan.  
• Tip: iedereen moet iets inleveren voor het juryhandboek. Ook al is je act 

duidelijk. Dit is echt handig voor de speakers! Speakers kunnen dan meer 

actie met deelnemers ondernemen. Dit wordt als prettig ervaren.  
• De kapellen hebben een uitdaging voor de maandag nu de kapellenmiddag 

van Swirruswadaanders wegvalt. Het zou wenselijk zijn als dit een 
kapellenmiddag blijft. De kapellencommissie neemt dit mee. 

• Het kapellenfestival in De Drie Linden was met 11 deelenemende kapellen 

druk en geslaagd! 
• En altijd leuk om te horen: er wordt een compliment gegeven aan de BAK 

voor de algemene organisatie van het Boemeldoncks carnaval. Dank je 

wel! 
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21.00 uur Plenair 
 

Informatie van het bestuur: 
Er wordt verzocht aan jubilerende clubs in het volgend seizoen om zich te melden. 
 
Het publiek vindt het wenselijk als er informatie over de optocht beschikbaar is. Dat kan 
mogelijk digitaal. 
 
 
Statuten van de BAK zijn aangepast. Belangrijkste verandering is zittingstermijn van max. 11 
jaar voor Senaatsleden. Daar kan een uitzondering bij worden gemaakt voor een extra jaar 
tot een maximum van 5 jaar.  
 
Schooiwagen opbrengst dit jaar is € 8500,00 euro. Dat is zo’n €2000 meer dan het jaar er 
voor.  
De schooiwagen heeft een nieuwe enthousiaste ploeg die fanatiek aan het werven is 
geweest.  
 
Informatie van de BIK 
Uitgifte/verkoop is goed verlopen. 
Genpower moeten hun vanwege regelgeving hun aggregaten vervangen vanwege emissie 
en geluidsnormen. De aggregaten worden volgend jaar groter. Hier dient rekening mee 
gehouden te worden met het maken van constructie. 
 
Informatie van de BAC 
De BAC ervaart dat er minder constructietekeningen worden gemaakt. Het dringend verzoek 
om dat toch te maken. Anders kan men te laat actie nemen omdat een totaalbeeld niet 
aanwezig is. 
De verantwoordelijke voor de constructie moet bekend zijn bij de sik van de BAK.  
Het komt nog teveel voor dat de verantwoordelijke niet op de bouw aanwezig is.  
De clubs vragen of een afspraak maken via App mogelijk is. Dat  
Een afspraak maken is mogelijk als alle gegevens van de juiste contactpersoon aanwezig 
zijn. 
 
Opbouwen/Afbreken. 
Er komt komend jaar geen opbouwkraan vanuit de BAK. Er zijn maar 2 clubs geholpen dit 
jaar terwijl er 8 afzeggingen op het laatste moment zijn gekomen 
Er zijn meer dan 100 hijsen bij het afbreken nodig geweest. Dit blijft een uitdaging en het 
blijkt dat niet alle clubs voorbereid zijn. Er is maximaal 1,5 uur ter beschikking per club.  
 
Informatie van de Penningmeester. 
Enkele kosten rondom de organisatie van de optocht zijn met de clubs gedeeld.  
Het is belangrijk dat clubs op de hoogte zijn hoeveel kosten er gemaakt moeten worden om 
de optocht te organiseren. 
Het Prijzengeld wordt uitgekeerd. Nog enkele clubs dienen nog brandblussers in te leveren. 
 
Leuzes inleveren 
Dat kan tot zaterdagavond 30 maart 
 
Rabobank campagne 
Dit gaat in oktober plaatsvinden. De BAK doet weer mee en rekent op ieders stemmen. 
 
Nieuwe afgevaardigden 
Sven de Peijper stopt en een nieuwe kandidaat is nodig. 
De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:  
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Nick beekers 
Mark Marijnissen 

Na stemming is Mark Marijnissen gekozen tot nieuw lid van de afgevaardigden. 
 
Bloemencorso  op 1 september. 
De BAK gaat er weer heen  om het verkeer te regelen. Er zijn 80 vrijwilligers nodig om het 
verkeer te regelen. De BAK rekent op de clubs om vrijwilligers te leveren.  
 
Vacatures bij de BAK: 
De BAK is op zoek naar 
3x personen bij de Rv11 
2x Hoflivreier 
3x muzikanten Hofkapel 
Kandidaten mogen zich melden bij de Sik. 
 
 
Rondvraag 
Geen vragen/opmerkingen in de rondvraag. 
 
Sluiting 
Film met dank aan commissie Film en fotografie 
 
 


