
interview
oud prins Harry III

P. 15

P. 14

en op  stoppelkaters.nlvolg stöppelkaters via

prins 
marc 1

Opening 
loods11

Een advocaatje 
met ‘D’Antiekies’

P. 7

P. 5

P. 6

sos?

Carnavalskrant van C.V. de Stöppelkaters

2021/2022



WWW.PASSIEFLORASALLAND.NL

Bestel gemakkelijk je boeketten 
voor speciale gelegenheden.

Niet voor niets gekroond tot Duurzame bloemist in goud. 
Bezorging in heel Nederland via FloraNL.

De specialist in 
letter- en lichtreclame!

L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino     |     Tel. 0572 393015     |     studio@technoprintholland.nl     |     www.technoprintholland.nl

BIJ ONS 
BENT U AAN 
HET JUISTE 

ADRES!

Van eenvoudige reclame-uitingen 

tot totaalconcept 

BELETTERING
VAN

A TOT Z!

Keurslagerij Albers
Molenhof 13
Tel. 0572 - 351 571
www.albers.keurslager.nl  

Bestel 
direct 
online  
in onze 

webshop

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl2



Voorwoord

51 jaar geleden ging Jacobus 
Columbus Longobordus Penritius 
mij voor: hij richtte als toenmalige 
president der Stöppelkaters het woord 
tot u in de allereerste uitgave van de 
Zotteklap. In de jaren hierna maakten 
nog eens 50 prinsen hun opwachting 
in de Zotteklap en regeerden over 
Stöppelburcht. ‘Carnavalsvereniging 
De Stöppelkaters’ heeft zich sinds 
1947 ontwikkeld tot een prachtige, 
florerende vereniging die ondersteunt 
bij tal van evenementen en het 
carnaval uitdraagt in Raalte en 
ver daarbuiten. Een vereniging die 
met vereende krachten een stalen 
constructie omtovert tot een nieuw 
thuis voor al onze leden in de vorm 
van Loods11. Een vereniging om trots 
op te zijn!

In deze jaren zijn er natuurlijk veel 
hoogte- en dieptepunten geweest 
die allemaal hun sporen hebben 
nagelaten. Maar zo nadrukkelijk als 
dat in de huidige periode gebeurt, 
is wel uniek. We ontkomen er 
natuurlijk niet aan kort stil te staan 
bij opnieuw een bijzonder en uniek 
carnavalsjaar. Bijzonder, omdat we 
na een jaar zonder prins gelukkig 

weer een boegbeeld hebben mogen 
presenteren in de persoon van Prins 
Marc 1e. Uniek, omdat we ook nu weer 
een carnavalsjaar beleven dat in niets 
lijkt op welke van de voorgaande jaren 
ook. Tijdens carnaval is weliswaar 
niets ‘normaal’, in aanloop naar de 
bekendmaking van Prins Marc de 1e 
leek alles toch weer een klein beetje te 
worden zoals we het kenden. Helaas 
was dat te vroeg gejuicht. Werd Prins 
Marc 1e nog in een goedgevulde 
‘Vergulden Kater’ gepresenteerd als 
Prins der Stöppelkaters, een dag later 
bleek al dat onze zusterverenigingen dit 
geluk niet hadden. Andermaal moesten 
we een pas op de plaats maken. Maar 
carnavalisten zijn creatief en in het 
bijzonder de Stöppelkaters. In plaats 
van bij de pakken neer te gaan zitten, 
staken we de handen uit de mouwen 
met voorop een trotse Prins Marc 1e. 
Een digitaal GeinGalaBal, een prachtige 
Zotteklap waarin de leden van onze 
vereniging centraal staan en tal van 
andere initiatieven om het carnaval 
weer te laten leven zoals dat sinds 1947 
al gebeurt.

Terugkijken is prachtig, maar 
vooruitkijken misschien nog wel 

Beste Stöppelkaters, 
Stöppelpoezen en 
carnavalisten,

Druk:
Opmaak:  
Verspreiding:
Eindredactie: 
Teksten: 

Fotografie:
Advertenties:

Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Vesign - Vincent Zernitz
All-in Verspreidingen Twello 
Vincent Zernitz
Jesper de Bruijn, Jet Tusveld,  
Rick Westenenk & Lauk Bouhuijzen 
Fotografen van C.V. de Stöppelkaters 
Robin Bosch

Dank aan allen, die op welke wijze dan ook een steentje hebben 
bijgedragen aan de realisatie van deze uitgave van De Zotteklap.

mooier. Zoals gezegd gaan we voor alles 
wat wel kan. Dat betekent dat u tijdens 
de carnavalsdagen in februari van ons 
gaat horen. Daarvoor verwijs ik graag 
naar het programma verderop in de 
Zotteklap. Daarnaast wordt het weer de 
hoogste tijd dat u kunt gaan genieten 
van het prachtige werk van alle 
wagenbouwers en loopgroepen uit de 
hele regio. Ik hoor u denken: ‘Dat gaat 
in deze periode toch niet lukken?’ Dat 
klopt en daarom doen we het carnaval 
in het weekend van 20, 21 en 22 mei 
nog eens dunnetjes over met in ieder 
geval op zondag de Grote Sallandse 

UIT DE OUDE DOOS 

VOORWOORD UIT 1971 
VAN DE BURGEMEESTER

UIT DE OUDE DOOS 

VOORWOORD 
UIT 1971 VAN 
DE PRESIDENT

Carnavalsoptocht. Als dat geen 
prachtig vooruitzicht is?!

Rest mij alleen nog u een fantastisch 
carnaval te wensen en u uit te dagen 
in alles wat wel kan. We zien elkaar 22 
mei, tot dan!

Met carnavaleske groet van uw trotse 
president,

Philip van Stöppelburcht
President der Stöppelkaters
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De trein rijdt weer verder
Vorig jaar zijn we de ludieke actie ‘Haak 
jij ook aan?!’ gestart. En niet zonder 
succes. Inmiddels hebben we heel wat 
carnavalisten aan onze trein toe mogen 
voegen en kunnen we negen wagons vol 
karikaturen ophangen in onze loods.  
De trein presenteren we tijdens 
het speciale openingsweekend in 
april. Maar die actie, hoe zat het 
ook alweer precies? En kunnen 
we nog steeds mee doen?

ACTIE ‘HAAK JIJ OOK AAN?!’

Met deze actie willen we een 
alternatieve carnavalsoptocht 
realiseren in Loods11. We 
willen hiermee een beroep doen 
op het warme hart dat jullie 
onze vereniging toedragen en 
vragen jullie dan ook om ons te 
steunen. Ook het afgelopen jaar 
jaar was financieel zwaar door 
o.a. het gemis van de inkomsten 
van de festivals waar we altijd aan 
meehelpen. Denk daarbij aan Ribs & 
Blues, Stöppelhaene en In de Smaak. 
Het doel van deze actie is om met jullie 
bijdragen het carnaval in Stöppelburcht 
in 2023 als vanouds groots te kunnen 
uitdragen, met daarbij uiteraard weer 
een Grote Sallandse Optocht. En dat 
we weer op bezoek kunnen bij de 
verpleeg- en verzorgingshuizen voor 

een gezellige middag. Of een fruitmand 
mogen brengen aan diegenen die een 
hart onder de riem kunnen gebruiken. 
Kortom: door aan te haken steun jij het 
carnaval in Stöppelburcht! 

WAT IS DE BEDOELING? 

We vragen jullie niet om simpelweg een 
geldelijke bijdrage te leveren, maar om 
tegen betaling aan te haken bij onze 
alternatieve carnavalsoptocht. Het 
wordt weliswaar een miniatuurversie, 
maar wel één met een heuse 
carnavalswagen voorop met daarachter 

Al bijna twee jaar pronkt onze 
hagelnieuwe ‘Loods11’ op het oude 
MBI-terrein aan het Overijssels kanaal. 
Door onze vereniging wordt er al volop 
gebruik van gemaakt en we zijn meer 
dan trots op ons nieuwe onderkomen. 
Deze trots hadden we graag vorig 
jaar al met jullie gedeeld tijdens een 
spectaculair openingsweekend. Helaas 
hebben we dit even uit moeten stellen. 
Maar, wat in het vat zit……

In het eerste weekend van april hopen 
we daarom onze ‘Loods11’ feestelijk 
te kunnen openen en iedereen vol 
trots te kunnen laten zien wat we 
met elkaar hebben neergezet. Voor 
dit weekend hebben we een speciale 
openingscommissie in het leven 
geroepen. Voorzitter Niek Klomp vertelt 
enthousiast: ‘We staan te popelen om 
alle belangstellenden een kijkje in 
ons nieuwe onderkomen te geven. Op 
zaterdag 2 april organiseren we een 

een platte wagen met allerlei 
verschillende carnavalskarakters. En 
die ook nog eens voortbeweegt in onze 
nieuwe thuishonk: Loods 11!

Als jij ons 
jouw favoriete 
carnavalskarakter 
doorgeeft, zorgen wij 
ervoor dat deze op de 
wagen komt, met jouw 
naam eronder. Hoe 
dat in z’n werk gaat, 
lees je verderop. Op 
deze manier ga ‘jij’ dus 
onderdeel uitmaken 
van de alternatieve 
carnavalsoptocht en 
ben je vereeuwigd 
in Loods 11! Kijk 
hiernaast maar eens 
hoe gaaf dit er uit 
komt te zien!

Het plan is overigens om het niet 
bij deze ene wagen te laten, maar 
om bijvoorbeeld bij bijzondere 
gelegenheden weer een nieuwe wagen 
met carnavalskarakters te maken. 
Zo krijgen we na verloop van tijd een 
enorm lange optocht. Al met al ook 
nog eens een prachtige versiering voor 
Loods 11!

Opening 
Loods11

groots ‘Open Huis’, waarbij iedereen is 
uitgenodigd!”

Tijdens het ‘Open Huis’ kun je niet 
alleen onze loods bewonderen, 
maar gaan we ook terug in de tijd. 
‘We hebben de afgelopen maanden 
een duik genomen in de archieven 
van onze vereniging en een selectie 
gemaakt van de meest bijzondere 
foto’s.’ Daarnaast krijg je een beeld 
van wat er allemaal komt kijken bij 
het bouwen van een carnavalswagen. 
‘We hebben onze wagenbouwers 
vanaf de start gevolgd met de camera. 
Zo krijg je een goed beeld van hoe een 
wagen wordt gebouwd. In april leggen 
ze in de loods de laatste hand aan de 
wagen.’

Het definitieve programma voor 
het openingsweekend delen 
we binnenkort via onze social-
mediakanalen. Houd ons in de gaten!

DOE MEE EN MELD JE AAN!

Ben je Stöppelkater of juist niet, 
ondernemer, fervent carnavalist, of 
gewoon iemand die carnaval dan wel de 
Stöppelkaters een warm hart toedraagt? 
Het maakt allemaal niet uit, iedereen 
kan meedoen!  

Op www.stoppelkaters.nl/shop kun 
jij jouw eigen carnavalskarakter met 
naam bestellen. 
Je hebt de keuze uit 11 verschillende 
karakters: Prins, Raad van Elf-lid, 
Hofdame, Snoezepoes, Dansmarieke, 
Firecat, Barhanger, Dirigent, Clown, 
Trompetter of Drummer. Als je ze 
allemaal even leuk vindt en echt 
niet kunt kiezen, kun je je ook laten 
verrassen!

Zoals vermeld zorgen wij er vervolgens 
voor dat jouw naam eronder komt te 
staan. De prijs voor jouw eigen karakter 
is € 11,- of een veelvoud hiervan. Je mag 
op die manier zelf bepalen wat je er 
voor over hebt. 
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Ze waren een waar carnavalsfenomeen 
en groot publieksfavoriet tijdens menig 
zittingsavond en de Grote Sallandse 
Optocht: ‘D’Antiekies’. Een groep dames 
die met veel plezier en enthousiasme 
een groot aantal memorabele acts 
heeft neergezet. De meesten hebben 
zelf inmiddels de status van antiek 
verworven en enkelen zijn helaas niet 
meer onder ons. Hoogste tijd dus om 
een aantal mooie herinneringen vast te 
leggen. 

‘Jullie zijn aanstaande woensdag meer 
dan welkom. Ik heb het fotoboek al 
klaargelegd’,  antwoordt Mia Surig als 
we haar vragen of we een portret van 
‘D’Antiekies’ mogen maken. 
Enkele dagen later zitten we samen 
met onze Prins Marc I (de zoon van 
Mia en haar man oud-Prins Eduard 
I) aan een kopje koffie. Ook Diny 
Wijnberg en Corrie Reinders, beide 
‘Antiekies’ van het eerste uur, zijn 
aangeschoven. 

In de jaren ’80 en ’90 waren 
‘D’Antiekies’ een waar fenomeen 
binnen de Stöppelkaters en ver daar 
buiten. Menigeen zag uit naar de acts 
die ze jaarlijks opvoerden tijdens een 
van de zittingsavonden. We nemen 
een slok van onze koffie en beginnen 
voorzichtig te bladeren in het grote 
fotoboek. Als vanzelf komen de talloze 
herinneringen en anekdotes naar 
boven. 
Diny: ‘We zouden graag het hele 
verhaal aan jullie vertellen, maar je 
kunt het gewoon niet navertellen, zo 
mooi is het!’ Dat belooft wat!

EEN VERHAAL DAT JE NIET KUNT 
NAVERTELLEN

Het was in 1983 toen Elly Tutert en 
Mia Surig in Oss een groep jonge 
dames als oude vrouwen zagen 
optreden. ‘Dat was zo geweldig. Zoiets 
wilden we zelf ook doen.’ Het duurde 
niet lang of de dames kregen een 
aantal enthousiastelingen bij elkaar. 
‘Iedereen kende wel iemand die we er 
bij vonden passen. Onderling kenden 
we elkaar wel uit het dorp, maar 

we waren nog geen vriendinnen van 
elkaar.’ Ine Tutert, de dochter van Elly, 

werd de leidster van de 
club. 

Corrie: ‘Het leuke 
was dat we echt alles 
zelf maakten. De 
teksten, de kleding, 
de dansen, ieder had 
zo zijn eigen rol in 
de groep.’ Vaste prik 
was de wekelijkse 
oefenavond op de 
maandagavond bij 
Doortje Oosterlaar 
in de Leeren Lampe. 
Daar oefenden 
ze de dansjes, 
bedachten ze de 
acts en maakten 

ze de kleding. Diny: ‘We waren 
natuurlijk nog jonge vrouwen die oude 
dametjes gingen spelen. Dat was nog 
het moeilijkst om vol te houden op het 
podium.’

Naast de in Raalte wereldberoemde 
act van de oude dametjes passeerden 
er talloze andere acts de revue. ‘Agnes 
Schulten was het creatieve brein 
van onze club. Samen bedachten we 
de gekste dingen. En in de loop der 
jaren werd het ook steeds gekker: 
van nonnen tot meisjes van plezier 
en van een compleet orkest tot de 
Hell’s Angels.’ Bij elke act zit wel weer 
een verhaal en bij het zien van de 
bijbehorende foto’s liggen de dames 
weer dubbel van het lachen. ‘De act 
met de nonnen was prachtig. Aan de 
ene kant van ons kostuum waren we 
non en als we ons omdraaiden waren 
we meisjes van plezier.’

Niet alleen op het podium, maar ook 
in de kleedkamer was het een groot 
feest. ‘We hadden als groep tijdens de 
zittingsavonden een eigen kleedkamer. 
Iedereen wist natuurlijk dat er bij ons 
hapjes en drankjes waren. Het duurde 

niet lang of alle andere artiesten 
voegden zich bij ons. Wat hebben we 
daar gelachen!’

Na een aantal succesvolle optredens 
tijdens de zittingsavonden van de 
Stöppelkaters kwam het succes in 
een stroomversnelling en gingen 
de dames letterlijk het land in. Mia: 
‘We werden door veel carnavals- en 
vrouwenverenigingen gevraagd om op 
te treden. Samen reisden we het hele 
land door. Ook daar beleefden we de 
gekste avonturen.’

VEELVULDIG GEPREZEN DEELNEMERS 
VAN DE GROTE SALLANDSE 
OPTOCHT

‘D’Antiekies’ kwamen 
niet alleen tijdens de 
zittingsavonden in actie. 
Jaarlijks namen ze ook deel 
aan de Grote Sallandse 
Optocht, die ze meerdere 
keren mochten winnen. 
‘Het geheim? Onze wagens 
waren mooi en onze acts 
soms spectaculair, maar het 
belangrijkste is de interactie 
met het publiek. We vonden 
het prachtig om de mensen 
langs de kant te betrekken 
en een leuke middag te 
bezorgen. Dat werd door 
het publiek en de jury erg 
gewaardeerd.’

De wagens die ze gebruikten 
tijdens de optochten 
maakten ze helemaal zelf. 
Zagen, schilderen, monteren, 
niks was de dames te gek. 
Corrie: ‘In de periode voor de 
optocht kwamen we, naast 
de vaste maandagavond bij 
Oosterlaar, meerdere keren 
per week bij elkaar. Dan 
zagen we elkaar echt veel. Dat 
maakt het ook zo bijzonder. 
Je wordt daardoor een hele 
hechte groep.’

Een advocaatje met ‘D’Antiekies’!
EINDE VAN EEN TIJDPERK

Na vijftien jaar met groot succes 
opgetreden te hebben, vonden de 
dames het mooi geweest. 
Mia: ‘De ideeën werden minder. En we 
hadden binnen onze groep best een 
aardig leeftijdsverschil. Op een gegeven 
moment merk je dat.’

Maar, de groep bestaat nog steeds! 
Elk jaar gaan de dames een dagje met 
elkaar op pad. 
Ook tijdens carnaval vieren ze altijd 
een avond met elkaar een feestje. 
‘Het is ontzettend jammer dat we de 
afgelopen jaren het carnaval niet met 
elkaar hebben kunnen vieren. 
Hopelijk krijgen we dit jaar weer de 
kans!’

We sluiten de gezellige ochtend 
natuurlijk af met een klein advocaatje 
met slagroom. Diny voegt nog toe: 
‘Ik vind het jammer om te zien dat 
er tegenwoordig minder van dit soort 
carnavalsgroepen zijn. Iedereen is 
drukker geworden en heeft andere 
prioriteiten. Hopelijk zien we dit over 
een aantal jaar weer terug en blijft het 
carnaval levend.’
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Het is begin mei 2021 wanneer Marc 
Surig middenin de kamer staat als 
de telefoon gaat. De voorzitter van de 
Stöppelkaters aan de telefoon. ‘Zouden 
ze mijn hulp nodig hebben tijdens de 
StöppelCabana?’, vraagt Marc zichzelf af.

‘Waarvoor belden de Stöppelkaters?’ 
vraagt zijn vrouw vanaf de bank. Het 
had niets met het beachfeest te maken, 
maar er was hem gevraagd of hij de 

 
nieuwe verbindende Prins der 
Stöppelkaters wilde worden. Zijn vrouw, 
Jacqueline, had een lichte twijfel, maar 
dochter Zoë stond te juichen. ‘Dat was 
de druppel om het wel te doen’, vertelt 
Marc. 

HET CARNAVAL IS VOOR MARC NIET 
VREEMD

De carnavalsvereniging is voor deze 
ras-Stöppelkater geen vreemde. 
Met zijn aantreden tot Prins Marc I 
treedt hij trots in de voetsporen van 
zijn eigen vader Ed Surig, oud-Prins 
Eduard I. Daarnaast zat zijn moeder 
Mia jarenlang bij de carnavalsgroep 
d’Antiekies. Daarbij is hij vanaf zijn 
jeugd al een actief carnavalfan. 
Zijn zus trad vroeger al op bij de 

Dansmariekes en Marc kon natuurlijk 
niet achterblijven. Samen met een 
aantal jongens van Rohda bouwden 
ze wagens om mee te doen met de 
optocht. ‘Wölle mut wat’, een perfecte 
naam voor zo’n bij elkaar geraapt 
zooitje. Vol goede hoop vertrokken ze 
ieder jaar vanaf Leo Weghorst met 
hun versierde loopwagen, om ieder 
jaar buiten de prijzen te belanden in 
dezelfde categorie als Marcs moeder 

met d’Antiekies. Die sleepten wel de 
podiumplekken binnen. Zelf is hun 
hoogste notering de tweede plek voor 
het geluid tegen betaald parkeren 
binnen Raalte. Politiechef Bisschop 
werd gepersifleerd als bisschop en de 
lol kon niet meer op.

ZEUREN TOT JE BIJ DE RAAD ZIT

Toch begon de groep uit 
elkaar te vallen en Marc 
zocht zijn heil ergens 
anders. Die vond hij, 
maar niet gemakkelijk. 
‘Tien jaar lang heb ik 
lopen lullen om bij de 
Raad van Elf te komen’, 
vertelt hij terugkijkend 
op zijn succesvolle 22 
jaar bij de Raad van Elf 
van de Stöppelkaters, 
inclusief voorzitterschap. 
Het maakte de start niet 
makkelijker. 

Vanaf 1990 proberen erbij 
te komen om uiteindelijk 
pas in 2000 toegelaten 
te worden. Voor een 
frisse wind wilde Marc 

weer zorgen. Enorm gezellig was de 
‘oude garde’, maar wel vastgeroest in 
traditie. Ze waren niet echt meer te 
porren voor iets, daar heeft Marc een 
stokje (lees: stukje) voor gestoken. De 
Raad van Elf mocht wat meer statuur 
en uitstraling krijgen, maar zou zichzelf 
ook wat minder serieus moeten nemen. 
Optredens, stukjes en persiflages 
mochten weer stralen op het podium, 
uitgevoerd door de Raad. Een beetje aan 
de boom schudden om zo verbinding te 
krijgen.
 
ZIJN TROUWE VRIEND FRANK

Iemand die Marc in de voorbije jaren bij 
de Raad van Elf heeft zien lopen, weet 
dat hij niet zonder zijn compagnon 
te vinden is. Frank Harleman is zijn 
trouwe vriend binnen de Raad. Zie 
je Marc bij de Bagatelle voor het 
ledenfeest, dan zit Frank aan de andere 
kant van de tafel. 
Staat Frank aan de 
bar met een Jacoba, 
dan is Marc niet ver 
te zoeken. Aan het 
eind van de avond 
zie je Marc en Frank 
keuvelend op een 
bankje voor de 
Zwaan zitten. 

Toch heeft deze 
vriendschap een 
zeldzame start. 
In Raalte en 
omstreken staat 
Frank bekend als 
de rijinstructeur 
bij rijschool Hofstede. 
Dagelijks krijgt hij telefoontjes van 
ouders die hun kinderen naar rijles 
sturen. Zo ook ooit van de moeder 
van Marc. Zij vindt het hoog tijd, dat 
haar zoon maar eens leert autorijden. 
‘Wanneer wordt ie 18?’ vraagt Frank uit 
belangstelling. Bleek Marc al 33 te zijn, 
dus daar hoefde Frank zich geen zorgen 
over te maken. Tijdens deze lessen 
komen ze tot elkaar en dat doet Marc 
besluiten om Frank ook bij de Raad te 
vragen. Het was het juiste moment. 
Het klikte meteen en zo had Marc een 
maatje. 

En laat het nu net dat maatje zijn dat 
niets van de gooi naar het prinsschap 

afwist. Vanaf 
begin mei 2021 
loopt Marc al 
met dit feitje 
in zijn hoofd. 
‘Het is een 
geheim dat je 
gemakkelijk 
voor je kunt 
houden, maar 
om niets tegen 
Frank te zeggen 
maakte het 
alleen nog 
maar leuker.’ 
zegt Marc. 
Klaverjassen 
en biljarten en 

ondertussen 
afvragen wie toch de Prins 2021-2022 
zou gaan worden. Tot op het laatste 
moment van onthulling heeft vriend 
Frank geen idee. De enige woorden die 
hij daarna alleen maar uit kan brengen 
zijn gecensureerd.

LIVE-VERBINDING TIJDENS HET 
KATERSPEKTAKEL

Marc had graag beide ouders tijdens 
het Katerspektakel erbij gehad. Maar 
door een verslechterde gezondheid kon 
zijn vader er op het laatste moment 

niet bij aanwezig zijn. Gelukkig waren 
zijn moeder en zusje Mariëlle er wel, 
en kon Ed via een live-verbinding zijn 
zoon uit de kattenbak zien stappen om 
gekroond te worden tot Prins Marc I. 
De eerste woordenwisseling tussen de 
oud-Prins en huidige Prins waren vol 
trots ‘Hoogheid’ en ‘Hoogheid’. Voor 
Marc was dit misschien wel het fijnste 
moment van de avond. 

HOE WORDT HET DIT JAAR?

Marc wil een Prins zijn die verbindt. 
Vandaar ook zijn motto: ‘Na een jaar 
ontspoord, vieren we met mij als Prins, 
carnaval zoals het hoort!’ Helaas gaan 
de woorden ‘een jaar’ veranderen 
in ‘twee jaren’. Door de lopende 
maatregelen is het carnaval voor het 
tweede jaar op rij in een afgeschaalde 
versie. Marc wil het liefst volledig 
carnaval vieren, maar legt zich er ook 
bij neer. ‘Het is logisch dat het allemaal 
niet op een volledige manier kan. Als 
ik het niet uit naam van de vereniging 
vieren kan, dan vier ik het wel kleiner 
met de Raad van Elf.’ Marc staat altijd 
open om nog een jaar prinsschap erbij 
aan te plakken als dit jaar helemaal 
in de soep valt. Gelukkig verkopen ze 
Jacoba het hele jaar door, dan kan hij 
zichzelf in ieder geval troosten.

Prins Marc I 
De verbindende Ras-Stöppelkater!
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De Grote Sallandse Carnavalsoptocht, wie kent 
‘m niet?! Het is met recht een begrip in Salland 
en wijde omstreken. In Raalte hebben we al 
jaren de op één na grootste carnavalsoptocht van 
boven de grote rivieren. Maar wie houden zich 
nu eigenlijk allemaal bezig met de organisatie 
ervan? Tijdens de optocht zelf zie je wel allerlei 
mooi uitgedoste Stöppelkaters die er op de een of 
andere manier druk mee zijn, maar het meeste 
werk speelt zich toch achter de schermen af. 
We hebben daarom verschillende bij de optocht 
betrokken Stöppelkaters gevraagd eens een boekje 
open te doen over de totstandkoming van dit 
geweldige fenomeen. Aan het woord zijn Tim 
(verantwoordelijk voor vergunningaanvraag 
optocht), Joyce Groen (leidster Krielen), Jeffrey 
Alferink (voorzitter Wagenbouwcommissie),  Geke 
Robben (Snoezepoezen/verantwoordelijk voor 
promotie optocht) en André Maatman (oud-prins/ 
verantwoordelijk voor collecte tijdens optocht).

Carnaval 2020. De Grote Sallandse 
Carnavalsoptocht ging niet door als gevolg van 
storm Ellen. Carnaval 2021. Compleet afgelast, 
als gevolg van COVID-19. Wat een teleurstelling 
moet dat zijn geweest! Hoe kijken jullie terug op 
de afgelopen twee jaren?  

OPTOCHTCOMMISSIE

Tim vertelt dat hij nu zo’n vijf jaar actief is 
binnen de Optochtcommissie en drie jaar in 
het bestuur heeft gezeten. ‘In die periode heb 
ik twee keer de optocht écht meegemaakt. 
Beide keren koud en behoorlijk nat. Maar dat 
mocht de pret niet drukken! Want wat is het 
geweldig om ook het hele voortraject te beleven. 
De optocht is zóveel meer dan die ene zondag 
tijdens carnaval.’ Tim licht vervolgens toe hoe de 
Optochtcommissie door het jaar heen te werk 
gaat. ‘Na Stöppelhaene komen we voor het eerst 
bijeen. De eerste wagenbouwers in de omgeving 
zijn dan al lang aan het bouwen. Richting kerst 
gaan we voor de eerste keer de verschillende 

groepen/dorpen 
langs. Het is gaaf 
om te zien hoe 
de eerste wagens 
gestalte krijgen en 
hoe de sfeer erin 
zit bij de groepen.’ 
Tim benadrukt 
dat naast de 
Grote Sallandse 
Optocht, de 
kinderoptocht ook 
aandacht verdient. 

‘Daar zitten immers de wagenbouwers én 
carnavalsvierders van de toekomst. Het was 
voor iedereen een grote teleurstelling dat de 
optocht nu al twee keer op rij niet is doorgegaan. 
Vooral de eerste afgelasting, als gevolg van 
storm Ellen, was een lastige beslissing. De 
weersverwachtingen veranderden ongeveer 
per uur. De zaterdagavond ervoor zijn we nog 
tot laat met de gemeente en hulpdiensten 
in contact geweest om de mogelijkheden te 
onderzoeken. We besloten aanvankelijk de 
optocht een uur uit te stellen; dan zou het weer 
namelijk opklaren. Echter, de volgende ochtend 
zag het er weer totaal anders uit en konden we 
niet anders dan de optocht afgelasten. Een erg 
lastige beslissing, zeker omdat we wisten dat alle 
wagens klaar waren (sommige al onderweg naar 
Raalte), maar uiteindelijk werd ons besluit breed 
gedragen. Afgelasten in verband met corona was 
daarentegen makkelijker, het was gewoonweg 
niet verantwoord.’
 
KRIELEN

Joyce beaamt dat het ook voor de Krielen een 
enorme teleurstelling was. ‘Zij verheugen zich 
er altijd gigantisch op om op de zogenaamde 
Krielmobiel te staan en confetti te gooien. Dat is 
voor hen echt een hoogtepunt van het carnaval. 

Een kijkje achter de schermen bij de        
Grote Sallandse Carnavalsoptocht

De meeste Krielen kijken al van jongs af aan jaloers 
naar de kinderen die op onze wagen staan en kunnen 
niet wachten tot ze er eindelijk zelf op mogen! In 
2020 ging de kinderoptocht gelukkig nog wel door. De 
Krielmobiel reed, zoals het hoort, voorop.’ De grote 
optocht ging dat jaar echter niet door, vanwege storm 
Ellen. Joyce vervolgt: ‘Toen we dit moesten vertellen 
waren veel Krielen echt verdrietig. Vooral voor de 
prins was dit natuurlijk erg sneu, maar ook voor de 
kinderen uit groep 8. 

Zij zitten dan namelijk in hun laatste jaar van de 
Krielen en hebben dus nog één keer de kans om 
op de wagen te staan. Vorig jaar was het inderdaad 
helemaal pech. We hadden allemaal alternatieve 
draaiboeken klaarliggen, probeerden steeds te kijken 
wat we onze jeugdleden nog konden bieden, maar 
helaas….  Naast het online Krielencarnaval hebben 
ook wij geen verdere activiteiten kunnen organiseren. 
Zelfs niet even met elkaar op de wagen staan. Je gunt 
die kinderen toch een compleet carnaval, dus dat is en 
was enorm balen’, verzucht Joyce.

WAGENBOUW

Ook de Wagenbouwcommissie vond het erg jammer 
dat de optocht in 2020 afgelast werd, waardoor ze 
hun creatie niet aan het grote 
publiek konden 
laten zien. ‘Maar 
stiekem waren 
we ook wel een 
klein beetje blij 
dat we niet met de 
storm de weg op 
hoefden’, vertelt 
Jeffrey enigszins 
besmuikt. ‘Verder 
was het fijn dat 
we onze grote hobby wel hebben 
kunnen uitoefenen, namelijk het bouwen van een 
carnavalswagen. We hebben deze gelukkig kunnen 
overhandigen aan Prins Laurens de 1e, tijdens het 
ledenfeest. In eerste instantie hadden we de pop van 
de wagen bewaard om deze als verrassing tijdens Ribs 
& Blues neer te zetten (red.: waar Laurens bestuurslid 
Terrein & Techniek is), maar ook dit evenement werd 
helaas afgelast. Het jaar erop, ter voorbereiding op een 
eventueel carnaval in 2021, hebben de wagenbouwers 
als gevolg van de coronamaatregelen helemaal niks 
kunnen doen. ‘Dit vond iedereen enorm jammer’, 
aldus Jeffrey. ‘Tussen de lockdowns door konden we 
gelukkig nog wel wat werkzaamheden verrichten in en 
rond de nieuwe loods, dus we hebben niet helemaal 
stil hoeven zitten.’

SNOEZEPOEZEN

Geke zit sinds carnaval 2016 bij de Snoezepoezen en 
kijkt elk jaar ontzettend uit naar de optocht. Naast 
het organiseren van de etalageversierwedstrijd en 
het Foekepotten is het flyeren bij de optocht een 
van de belangrijkste taken van de Snoezepoezen. 
‘En niet te vergeten het sfeer maken en sponsoren 
van de horeca natuurlijk’, voegt Geke lachend toe. 
‘Het flyeren is in het verleden overgenomen van de 
dames van het promoteam. Zij kijken nu vanaf de 
kruising Kerkstraat/Westdorplaan zelf naar de optocht 
en staan ons daar steevast op te wachten met een 
hapje én een drankje. Top service!’ In 2020 hebben 
de Snoezepoezen voor het eerst de Crazy Katerloop 
georganiseerd, voorafgaand aan de optocht. ‘Ook 

hier gooide de storm roet in het eten. Ontzettend 
jammer natuurlijk. Verder leefden we erg mee 
met alle wagenbouwers die hun harde werk “voor 
niets” hadden verricht’, aldus Geke. ‘Het jaar waarin 
carnaval door corona helemaal niet door kon gaan, 
was een dieptepunt. Ik miste de gezelligheid en de 
saamhorigheid. Als alternatief hebben we elkaar 
online getroffen, maar dat komt natuurlijk niet in de 
buurt van het echte feest. Voor de kinderen hadden 
we nog een kleurplatenactie georganiseerd in de 
vorige Zotteklap. Al die mooie tekeningen maakten 
wel wat goed. En een klein geluk bij een ongeluk: met 
drie zwangeren vorig jaar in ons midden zou carnaval 
toch heel anders zijn geweest’, weet Geke er lachend 
nog een positieve draai aan te geven. 

OUD-PRINSEN

André denkt met pijn in het hart terug aan de zondag 
van carnaval 2020. ‘Alles was klaar voor de Grote 
Sallandse Carnavalsoptocht op zondag. Zaterdagnacht 
kwam er een bericht van “oonze veurzitter”: we 
starten morgen een uur later. Collega-collectanten 
nog even geappt voor het slapengaan. Zondagmorgen 
de melding: door de weersomstandigheden wordt de 
optocht afgelast. Toen dacht ik maar één ding: “Shit!”. 
En dan had ik het nog relatief gemakkelijk: ik hoefde  
alleen mijn collectanten maar te informeren. Nee, dan 
al die deelnemers die weken, soms maanden gewerkt 
en geïnvesteerd hebben om in de grote optocht te 
shinen. De medewerkers die al dagen, soms dag en 
nacht, in touw zijn om de optocht vlekkeloos te laten 
verlopen, de horeca en alle bezoekers, alles startklaar 
voor weer een mooie editie van onze optocht. De 
zondagmiddag in “het dorp” voelde heel unheimisch, 
bijna luguber: er heerste een oorverdovende rust. 
Geen mensenmassa’s, rumoer, carnavalsmuziek, 
confetti, snackwagen… Niks, nada. Dit hadden we 
volgens mij sinds de oliecrisis van 1979 (!) niet meer 
meegemaakt. Rosenmontag en Vastenoav’nd hebben 
gelukkig veel goedgemaakt!’ André vervolgt: ‘Tegen 
de tijd dat carnaval 2021 er aan zat te komen, leefden 
we al ruim 10 maanden met corona en waren we er 
al min of meer aan gewend dat veel niet door kon 
gaan. Geen feestjes, vakanties, verenigingsactiviteiten 
en dus ook geen carnaval.  Natuurlijk zijn de “dolle 
dagen” het hoogtepunt van het carnaval, maar de 
vereniging draait eigenlijk 365 dagen per jaar. In 
2021 was er vooral een lege activiteitenkalender: 
helaas ook geen werkzaamheden bij Ribs & Blues en 
Stöppelhaene. Voor mij persoonlijk bleef het gemis 
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beperkt: omdat ik in Haarlem woon (en daar doen ze 
niet aan carnaval) is het meeste redelijk ongemerkt 
langs me heen gegaan.’ 

En dan carnaval 2022…… Voor het 3e jaar op rij 
loopt het anders dan anders. De Grote Sallandse 
Carnavalsoptocht gaat gelukkig wel door, deze is 
verplaatst naar zondag 22 mei. Aan de beslissing 
hierover is enorm veel overleg met diverse partijen 
voorafgegaan. Wat betekende dit voor jullie? 

OPTOCHTCOMMISSIE

 

‘Eind oktober 2021 was ik vanuit de Optochtcommissie 
al bezig met de vergunningaanvraag voor carnaval 
in februari dit jaar’, aldus Tim. ‘Die moet namelijk 
ruim van tevoren worden gedaan. Wat daarna volgt is 
overleg met de gemeente en hulpdiensten: plannen 
bespreken, afgelopen jaar evalueren en voorwaarden 
creëren om de optocht veilig, verantwoord maar ook 
groots te kunnen organiseren. De vergunningaanvraag 
was destijds al onzeker omdat niet te voorspellen was 
welke coronamaatregelen in februari zouden gelden. 
Dus met een slag om de arm hebben we de aanvraag 
ingediend. Toen in januari de maatregelen voor 
carnaval werden aangekondigd, konden de plannen in 
de ijskast. We zijn toen direct in overleg gegaan met 
de carnavalsverenigingen in de gemeenten Raalte en 
Olst-Wijhe en Lemelerveld, om de mogelijkheden af 
te tasten. Deze plaatsen zijn altijd ‘groot-leveranciers’ 
van groepen en wagens. Omdat – zeker de grote – 
wagens graag deelnemen aan meerdere optochten 
was ons er veel aan gelegen om tot verplaatsing naar 
een ander weekend te komen. We zijn enorm blij dat 
dit is gelukt. Hopelijk motiveert en stimuleert het veel 
deelnemers om mooie creaties te maken.’

KRIELEN

Joyce vertelt enthousiast: ‘Voor de Krielen is 
het natuurlijk geweldig dat de optocht niet is 
afgelast maar verplaatst! Daarnaast proberen 
wij tijdens de reguliere carnavalsdagen ook 
nog iets voor hen te organiseren. Misschien 
een klein Krielencarnavalsfeestje met officiële 
wagenoverhandiging en even lekker hossen op 
de wagen. Desnoods gewoon in Loods11.’ Over de 
ontmoetingen in coronatijd zegt Joyce: ‘De meiden 
van de Dansmariekes trainen elke week maar 
de jongens van de Raad van 11 hebben elkaar al 
een tijdje niet gezien omdat er natuurlijk weinig 
carnavalsactiviteiten waren. Voor hen zou het dan 
ook super zijn als we toch iets door kunnen laten 
gaan in februari.’ Normaalgesproken begint er rond 
eind maart een nieuwe groep Dansmariekes. ‘Dat gaat 
dit jaar anders dan anders’, aldus Joyce. ‘We willen 
de meiden uit groep 8 namelijk in mei nog wel de 
kans geven om mee te doen aan het carnaval en de 
optocht.’ 

WAGENBOUW

De wagenbouwers zijn zodra 
het weer kon gestart met 
de bouw van een nieuwe 
carnavalswagen voor Prins 
Marc de 1e. Jeffrey spreekt de 
hoop uit deze, ondanks alle 
vertragingen, over een aantal 
weken klaar te hebben. ‘Er 
zal waarschijnlijk wel een 
overhandiging zijn en we gaan 
dan uiteraard deelnemen aan 
de optocht. Maar het is nog 
even afwachten hoe de hele 
agenda er uit gaat zien’ besluit 
hij. 

SNOEZEPOEZEN

Geke is heel stellig: ‘Voor ons betekent dit dat we 
alsnog een geweldig mooi feest hebben om dit 
jaar naar uit te kijken! We moeten natuurlijk wel 
goed nadenken over onze outfit: in een weekend 

met zomerse temperaturen is ons gebruikelijke 
carnavalspak wellicht wat te warm!’

OUD-PRINSEN

‘Ik ben wel een beetje traditioneel wat carnaval 
betreft’, zegt André peinzend, ‘dus wat mij betreft 
vier je dat voorafgaand aan Aswoensdag en niet 
elders in het jaar. Maar ja, bijzondere tijden vragen 
om bijzondere oplossingen. In die zin ben ik dan ook 
blij dat onze grote optocht toch doorgaat op 22 mei. 
Voor mezelf, maar meer nog voor alle Stöppelkaters, 
deelnemers, dansgroepen, wagenbouwers,  publiek 
en horeca. Er ligt weer een geweldig festijn in het 
verschiet, waar we met elkaar naar toewerken en 
uitkijken.’

We zijn heel benieuwd wat er allemaal komt kijken 
bij de organisatie van de optocht. Kunnen jullie 
daar iets over vertellen? Wat is bijvoorbeeld jullie 
persoonlijke aandeel hierin? En wanneer beginnen 
de voorbereidingen normaalgesproken? 

OPTOCHTCOMMISSIE

Zoals de naam al doet vermoeden is de 
Optochtcommissie natuurlijk druk met de organisatie 
van de optocht. Tim voegt daar aan toe: ‘Wij zijn de 
organiserende partij, waarbij de prins voorop rijdt in 
de voor hem gebouwde wagen. Maar alléén hebben wij 
natuurlijk geen optocht, daarvoor zijn we afhankelijk 
van andere deelnemers. En die optocht moet ook nog 
kunnen rijden. Daarbij zijn veel partijen betrokken: 
van de gemeente, 
die naast het 
afgeven van de 
vergunning ook 
omleidingen 
instelt, hekken 
levert en 
verschillende 
zaken faciliteert, 
het Rode 
Kruis,  EHBO 
Raalte, Raalte 
Evenementen 
Beveiliging, tot brandweer en politie. Met hen maken 
we afspraken over hoe we communiceren (via 
portofoons) of wat te doen als er iets gebeurt (bijv. 
een ongeluk of noodweer). Hiervoor hebben we de 
afgelopen jaren verschillende scenario’s opgesteld. De 
samenwerking verloopt altijd erg prettig.’

KRIELEN

Joyce vertelt dat het traditie is dat de Krielen de 
Krielmobiel moeten verdienen. Daarom vinden er 
bij de wagenoverhandiging altijd diverse challenges 
plaats. De prins van de Krielen neemt hier, samen 
met zijn Raad van 11 en Dansmariekes, aan deel. 
Joyce: ‘Wat heel relaxt is, is dat de wagenbouwers 
de wagen altijd al klaar hebben gezet. Wij zorgen 
voor leuke muziek, een gezellig sfeertje en lekkere 
versnaperingen op de wagen, want dat is natuurlijk 
ook belangrijk.’ 

WAGENBOUW

‘Als wagenbouwers beginnen wij altijd al een paar 
maanden voor carnaval’, aldus Jeffrey. ‘Eigenlijk 
meteen zodra bekend is wie de prinsen zijn (dus rond 
de 11e van de 11e), gaan we van start. Uitgaand van 
een jaar zonder corona komen elke donderdagavond 

de Technische Commissie en 
de Wagenbouwcommissie 
bij elkaar in de loods. Er 
worden dan wekelijks allerlei 
technische hoogstandjes 
verricht, met na afloop 
natuurlijk meestal een 
gezellige nazit’, knipoogt 
Jeffrey. ‘Maar even serieus: de 
eerste donderdag na de 11e 
van de 11e hebben we dus 
al Wagenbouwvergadering, 
waar het begint met het 
idee voor een ontwerp. 
Dat wordt de donderdag 
daarna in een klein clubje 
uitgewerkt. Vervolgens 

gaan we bezig met de constructie, de bewegende 
delen en vormgeving. Ook de meeste zaterdagen 
zijn we overigens aan het werk, en soms ook nog 
door de week. Als de opbouw van de wagen flink is 
gevorderd, zo rond begin januari, helpen steeds meer 
mensen met het plakken van de wagen. Eerst met 
schuim en daarna volgen meerdere lagen papier-
maché. Tot slot wordt de wagen geschilderd.’ Als je 

denkt dat het hiermee klaar is, heb je het goed 
mis. Jeffrey vervolgt: ‘Ongeveer een week voor 
de wagenoverhandiging (tijdens het ledenfeest), 
beginnen we met het klaarmaken van de 
Krielenwagen, de wagen van de Stöppelducks 
en de eurowagen. Tijdens het ledenfeest wordt 
de prinsenwagen opgebouwd met behulp van 
een grote kraan en zetten we de laatste puntjes 
op de i. We zijn die avond ook druk met de 
voorbereidingen van de wagenoverhandiging. De 
prinsenwagen geven we namelijk niet zomaar 
weg, de prins moet ‘m wel verdienen!’, lacht 
Jeffrey. ‘Na het ledenfeest ruimen we de loods 
weer op en voorzien we de wagens van stroom 
en muziekinstallaties. Vervolgens is op zaterdag 
de kinderoptocht, waar de Krielenwagen aan 
meedoet. En dan is het zondag, dé grote dag 
waarop de Grote Sallandse Carnavalsoptocht 
plaatsvindt. We gaan dan met alle wagens, 
dus de grote prinsenwagen, de wagen van de 
Stöppelducks, de Krielenwagen, eurowagen 
en sponsorwagen naar de startplekken 
van de optocht. We zorgen daar even goed 
voor de inwendige mens, waarna we alvast 
met z’n allen de wagens van de rest van de 
deelnemers bekijken. In de optocht rijdt onze 
grote prinsenwagen voorop. Eenmaal op de 
Grote Markt wordt de prinsenwagen aan de 
kant gezet zodat de prins ook de optocht kan 
bewonderen.’ En zelfs na de optocht is het werk 
voor de wagenbouwers nog niet gedaan. ‘Als de 
optocht voorbij is, gaan de wagens terug naar 
de loods waar alle stroom en muziekinstallaties 
weer van de wagens worden gehaald.’ En dan 
hebben de mannen eindelijk tijd om na te praten 
onder het genot van een biertje en vervolgens 
de prijsuitreiking bij de Leeren Lampe mee te 
maken. ‘Wij doen als organiserende vereniging 
niet mee voor de prijzen’, vertelt Jeffrey. ‘Op 
maandag gaan de wagens die niet afgebroken 
hoeven worden in de stalling en de rest wordt 
gedemonteerd of gesloopt. Dat zijn de laatste 
activiteiten voor de wagenbouwers. Het is dan tijd 
voor ons traditionele stamppotbuffet tot besluit.’ 
Glunderend: ‘Dát is voor ons carnaval!’

SNOEZEPOEZEN

Voor de Snoezepoezen beginnen de 
voorbereidingen altijd een paar weken voor 
het carnavalsweekend, met een belletje van 
de Optochtcommissie of ze ook dit jaar weer 
beschikbaar zijn voor de flyers. ‘En natuurlijk 
zijn we dat’, vertelt Geke enthousiast. ‘De 
belangrijkste voorbereiding tijdens het weekend 
zelf vindt op zondag plaats: zorgen voor 
voldoende brandstof met een heerlijke brunch bij 
De Zwaan. Vlak voor de optocht begint, melden 
we ons bij de Leeren Lampe. We lopen altijd voor 
de prinsenwagen uit, en de blaasgroep loopt 
steevast vóór ons en zorgt dan voor een gezellige 
sfeer. Gelukkig regelt de Optochtcommissie altijd 
een auto waarin de voorraad flyers mee gaat, 
zo hoeven we niet te veel te zeulen.’ Tijdens de 
optocht gaat er een flinke stapel flyers doorheen. 
Zo weet iedereen naar welke deelnemer(s) ze 
kijken en krijgen ze ook nog informatie over de 
optocht. ‘En het is voor de vereniging ook nog 
een extra mogelijkheid voor reclame. Een win-
winsituatie!’, besluit Geke. 

Vervolg op pag. 11

Vervolg
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Brasserie Zwakenberg 
wenst u een fijne carnaval.

Het weekend van 20 t/m 22 mei 
is het carnaval in de Gouverneur 
met op zondag optocht kijken!

Ook na de carnaval hét adres voor een 
kamerbreed tapijt of bloemetjesgordijn! 

Marktstraat 23
8102 CH Raalte

0572 - 35 34 85
info@haarco.nl

www.haarco.nl

CARNAVAL 2022 
VIER JE 

BIJ

VRIJDAG 20 MEI
zaterdag 21 MEI

zondAG 22 MEI

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl10



Een kijkje achter de schermen bij de 
Grote Sallandse Carnavalsoptocht

OUD-PRINSEN

Volgens André heeft hij maar een kleine taak in het 
geheel. ‘We zijn met een hechte, fijne club kerels: 
(oud-)Stöppelkaters en nog een aantal bereidwillige 
medewerkers. Ik zorg ervoor dat de mannen tijdig 
worden geïnformeerd over het collecteren. De 
meesten hebben daar al jarenlang ervaring mee. 
Verder check ik of de “collectebuul’n”, stokken, 
pinautomaten en steken compleet en beschikbaar 
zijn, en regel ik natuurlijk de Jacoba vooraf om ons 
wat moed in te drinken. En na terugkeer zorg ik dan 
nog voor het legen van de “buul’n”, het schoonmaken, 
sorteren en tellen van de opbrengst en het 
inleveren ervan bij de penningmeester. Onze 
taak is zoals gezegd niet zo groot, maar wel 
belangrijk!’, vertelt André met gepaste trots. Om 
vol passie te vervolgen: ‘Dan wil ik nu graag van 
de gelegenheid gebruikmaken om een lans te 
breken voor de collecte! Iedereen begrijpt vast 
en zeker dat zo’n carnavalsoptocht forse kosten 
met zich meebrengt. Start- en prijzengeld, 
vergoedingen, vergunningen, al met al loopt 
dat in de vele duizenden euro’s. We worden 
weliswaar gesteund door veel sponsoren, maar 
dan nog blijft er een behoorlijk financieel gat. 
Het idee van de collecte tijdens de optocht is 
altijd geweest: vele kleintjes maken één grote. 
Vroeger met “kiek veur een piek” en nu met 
“pieken veur een euro” moet het mogelijk 
blijven om jaarlijks van de mooie Grote 
Sallandse Carnavalsoptocht te genieten. Ik roep 
daarom iedere toeschouwer op: geniet met volle 
teugen, en hou je euro- of consumptiemunt binnen 
handbereik. Wij, de collectanten, nemen deze graag in 
ontvangst!’

Binnen de gemeente Raalte bestaan maar liefst 
zeven carnavalsverenigingen.  
De Zwabberaars, Sökkestoppers, Assendorper 
Zotten, Dondermadeurs, Sallands Zotten, 
Hekk’nSluuters en last but not least de 
Stöppelkaters. Hebben jullie een beeld bij de 
verschillen tussen deze verenigingen? En hoe zit het 
met de concurrentie dan wel collegialiteit? 

OPTOCHTCOMMISSIE

‘Het is niet voor niets de Grote Sallandse Optocht. 
Daar horen ook alle carnavalsverenigingen uit Salland 
bij te zijn, met alle prinsenwagens. Een strijd kan 
ik niet ontdekken. Vele rijden al jaren met dezelfde 
wagen, misschien kunnen we hen wat aansporen qua 
creativiteit’, knipoogt Tim. 

KRIELEN

Joyce geeft aan dat tijdens de intrada’s 
(danswedstrijden) er uiteraard sprake is van rivaliteit. 
‘Elke vereniging wil de hoogste punten hebben. 
Tijdens de optocht is dat minder, omdat daar voor 
ons geen prijs aan vast zit. Toch merk ik wel dat onze 

Krielen de andere jeugdprinsenwagens in de gaten 
houden. Ik hoor dan om me heen: “Onze wagen is 
echt veel mooier dan die van..…” of “Wij hebben veel 
leukere muziek dan..…”. Joyce besluit lachend: ‘Tsja, 
wij zíjn natuurlijk ook de leukste vereniging, bij de 
meeste Krielen zit dat gevoel er al van jongs af aan in.’  

WAGENBOUW

Volgens Jeffrey hebben de wagenbouwers wel redelijk 
in beeld wie er allemaal mee doen. ‘Van concurrentie 
is niet echt sprake, een aantal van ons gaat zelfs wel 
eens bij andere wagenbouwers kijken hoe zij bepaalde 
dingen aanpakken.’

Kunnen jullie je een bijzondere, gedenkwaardige, 
smeuïge anekdote herinneren, die het vermelden 
waard is? 

OPTOCHTCOMMISSIE

Het is niet echt een anekdote, maar wel het vermelden 
waard, vindt Tim: ‘Naast alle voorbereidingen en de 
optocht zelf, zijn ook de voorzieningen rondom de 
optocht van belang. Lees: het natje en het droogje. 
Zo zijn er personen binnen de Optochtcommissie die 
met zorg de verschillende snackwagens selecteren 
en positioneren op de route. Tijdens de optocht wordt 
(veelvuldig) gecontroleerd of de temperatuur en 
smaak goed zijn.’

SNOEZEPOEZEN

Geke vertelt over het jaar waarin twee Snoezepoezen 
niet hebben geflyerd maar de oud-prinsen hebben 
geholpen met het vergaren van de inkomsten. 
‘Oftewel: we deden dienst als lopende pinautomaat! 
We werden wel met enige argwaan ontvangen. Al 
met al hebben we gelukkig nog wel een aardig bedrag 
op weten te halen.’ Tot slot benadrukt Geke dat de 
Snoezepoezen het een groot gemis vinden dat de 
optocht niet meer langs Swaenewoerd gaat. ‘Het was 
altijd ontzettend leuk om even naar binnen te glippen 
en iedereen een flyer te overhandigen. Jammer, dat de 
oudjes niet meer vanuit hun eigen vertrouwde woning 
naar de optocht kunnen kijken.’ 

OUD-PRINSEN

André herinnert zich lachend: ‘Niet per se 
gedenkwaardig maar wel erg vermakelijk: een 
collectant – laten we hem M. noemen – was na een 
jaar afwezigheid weer present. Strak (misschien 
iets té) in zijn zwarte pak. Hij bukte….. en de 
broeknaad barstte open. Van voor naar achter, tot 
aan de boord. Afhaken was geen optie, dus met 
veiligheidsspelden de boel provisorisch gedicht. 
En zo heeft M. de hele optocht gelopen, uiterst 
voorzichtig, geen snelle uithalen links of rechts, 
en vooral niet bukken. We hebben er enorm om 
gelachen!’ 

Tot slot willen we ook nog iets weten van 
de laatste oud-prins en de huidige Prins der 
Stöppelkaters. Laurens, hoe heb jij als laatste 
oud-prins in 2020 het carnaval zonder optocht 
ervaren? 

Laurens geeft aan dat het voor hem mogelijk 
minder impact heeft gehad dan voor de andere 
betrokkenen. ‘Van horen zeggen weet ik wel dat 
de optocht gezien wordt als een van de leukste 
dingen van het carnaval. Maar goed, ik weet niet 
wat ik heb gemist omdat ik het nog nooit heb 
meegemaakt. Dat scheelt!’ 

En Prins Marc de 1e, we geven jou graag het 
allerlaatste woord: hoe is het voor jou als 
nieuwbakken prins: een uitgestelde optocht 
zonder carnaval?

Marc geeft aan dat hij natuurlijk prins is geworden 
middenin het coronatijdperk. ‘Ik ben al redelijk 
gewend geraakt aan het niet doorgaan van 
activiteiten. Dat carnaval ook niet gevierd kan 
worden, was wel te verwachten. We doen als 
vereniging wat we kunnen en mogen, maar wel 
verantwoord. De optocht in mei is even schakelen. 
Het hoort wat mij betreft bij deze tijd waarin 
continu veranderingen worden doorgevoerd. Als 
iets mogelijk is, moeten we ervoor gaan. Ik vind het 
erg leuk om te merken dat iedereen zich nu richt 
op de optocht op 22 mei’, aldus een enthousiaste 
prins. Als de vaak zomerse temperaturen in mei 
ter sprake komen, kijkt Marc enigszins bedenkelijk. 
‘Enerzijds hoop ik dat de weergoden ons dat 
weekend niet al te gunstig gezind zijn, want de 
kleding van de prins is gemaakt voor een optocht 
in de winter….. Aan de andere kant heeft het ook 
wel weer wat, met allemaal mensen buiten op het 
terras en in zomerse outfits.’   

En zo hebben deze enthousiaste Stöppelkaters 
ons een prachtig inkijkje gegeven in de organisatie 
van de Grote Sallandse Optocht, maar eigenlijk 
ook in het bruisend hart van onze vereniging. Een 
vereniging met leden die niet kunnen wachten om 
weer als vanouds de verbinding en gezelligheid 
met elkaar aan te gaan. 

Alaaf! Óp naar 22 mei! 

gekke 11gekke 11
Weer geen carnaval dit jaar… Maar dat betekent niet 
dat we het helemaal aan ons voorbij moeten laten 
gaan. Want wij vieren ook dit jaar carnaval weer 
gewoon thuis! Wil je weten hoe?

Doe mee met onze GEKKE 11! Voor tijdens carnaval 
hebben wij een ‘vier carnaval zelf’ georganiseerd. 

Dit zijn 11 creatieve en knotsgekke opdrachten om uit 
te voeren met je ouders, familie en vrienden. 

Volg @Stoppelkaters op Instagram en/of Facebook en 
DOE MEE.

Gezellig meespelen

Vervolg

Van carnaval openen op humoristische wijze, met 
een Buutreedner tot schitteren op een podium of jezelf 
schminken en je eigen praalwagen maken voor de 
optocht! 

Een carnaval om nooit meer te vergeten. Dus is het 
tijd voor de foto! Maak een selfie met het hele gezin of 
je vrienden en post die op Instagram en/of Facebook. 

Tag @Stoppelkaters en #Gekke11 en laat iedereen zien 
dat we ook dit jaar de carnaval niet aan ons voorbij 
laten gaan!
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Tel. 0572 - 365577

  

kijk voor actuele openingstijden op:  

www.robbyssnacks.nl

www.laurels.nl
Varkensmarkt 7 - Raalte- 0572.351379

HEB JIJ NA AL DIE
TIJD WEL ZIN 

IN EEN FEESTJE?
 
 

ONS CAFÉ IS DE
PERFECTE LOCATIE
VOOR EEN FEESTJE

MET AL JE VRIENDEN
EN FAMILIE!

we informeren je graag 
over de mogelijkheden.

GEKIEKT 
OF NIET?
De Stöppelkaters willen graag 
iedereen mee laten genieten 
van onze evenementen. De 
Hoffotografen leggen dit dan 
ook graag vast op de gevoelige 
plaat, zodat we allemaal wat 
leuks hebben om op terug te 
kijken. Heeft u dit liever niet? 
Geef dit dan duidelijk aan bij de 
Hoffotograaf en u blijft buiten 
schot.

volg stöppelkaters via: en op stoppelkaters.nl12



De Raad van Zes uit Kampen
Een groep jonge mannen van achterin 
de tienerjaren en begin twintig 
besluiten samen om carnaval te 
vieren. “Dat carnaval is misschien 
wel een aardig feest, laten we dat 
eens proberen. Ze komen uit Kampen, 
waar het feest niet gevierd wordt, dus 
moeten ze uitwijken naar naar een 
ander dorp. Gelukkig hebben twee 
broers uit de groep een tante en oma 
die in Raalte wonen, waar wel carnaval 
gevierd wordt. De keuze is makkelijk 
gemaakt en jaren later valt die keuze 
nog steeds op hetzelfde dorp. Al 25 jaar 
zijn Toine, Guido, Nick, Richard, Bert en 
Frank de Raad van Zes uit Kampen.
 
HOE HET ALLEMAAL BEGON

De jongens trokken de stoute 
schoenen aan en vertrokken 
uit Kampen en gingen bij “Omi” 
Vlierhuis in Raalte wel even een 
paar boeren kielen passen, die 
tante Jeannette Meijerink had 
geregeld. “Passen de kielen wel 
goed, doe ze even aan.“ Het korte 
termijngeheugen van Omi was 
wat minder geworden, maar na 4 
á 5 keer passen waren we er wel 
uit: die kielen zaten als gegoten. 
Hiermee begon het voor de 
jongens als heuse carnavalisten. 

 
De eerste jaren vierden we de 
carnaval met als thuisbasis 
het huis van Omi. Er stonden 
in haar huis genoeg kamers 
vrij, dus ze konden er blijven 
slapen. Dit was sowieso de beste 
plek om te zijn voor familie, 
vrienden en bekenden. Op 
zondag komt de optocht langs 
de hoek van de Burgemeester 
Kerssemakersstraat. Vanuit het 
huis van Omi was de optocht 
daardoor goed te bewonderen. 
Aan de tafel voor het raam 
konden de jongens samen onder 
het genot van een hapje en een 

drankje genieten van de 
carnavalsoptocht om daarna door 
te trekken het dorp in. Natuurlijk 
betekende dit in het begin vooral 
optrekken met elkaar en wat 
leden van de familie. Maar in de 
loop van de jaren leerden ze meer 
mensen kennen en daardoor 
voelden ze zich al snel thuis in 
dat gezellige Raalte. 
 
OP NAAR EEN NIEUWE 
‘RESIDENTIE’

Na het overlijden van Omi 
stond haar huis leeg en lang 
te koop. Zo kon de groep nog 
twee edities carnaval vieren 
vanuit deze oude basis. De 
schok was daardoor ook 
groot voor de mannen, toen 
de familie de ‘Residentie’, 
zonder overleg, verkochte 
bleek te hebben. Zou dit het 
einde betekenen voor het 
carnavalsavontuur van de 
Kampense Raad van Zes. 
 
Een nieuwe slaapplaats werd 
echter snel gevonden in hotel 
De Zwaan. Het hotel staat altijd 
klaar met de mooiste en beste 
kamers voor de jongens. Ze 
liggen daar prinsheerlijk, tenzij 
je op ‘de stretcher’ belandt. Toch 
zit er aan deze residentie een 
klein minpuntje: “Na al die jaren 
zijn we er nog steeds niet achter 
waarom de gemeente Raalte 
op maandagochtend met die 
bladblazers in de weer gaat om 
de confetti op te ruimen van de 
optocht de dag ervoor. Kan dit niet 
op dinsdagochtend?” 
 

DE ORGANISATIE BINNEN DE 
RAAD

In de loop van tijd hebben ze 
zich toch moeten organiseren. 
Er zijn diverse handige 
commissies opgericht. Een 
accommodatiecommissie, 
wat het belletje naar Hans en 
Benny (lees: Poppe) betreft over 
het reserveren van de kamers. 
Een kledingcommissie met de 
voornaamste vraag: “Wie past 
zijn broek van het jaarlijkse 

kostuum nog?”. Een niet 
te missen penningmeester wiens 
belangrijkste taak is ervoor zorgen 
dat iedereen op tijd met geld over 
de balk komt zetten. 
 
De laatste jaren is daar een 
sponsorcommissie bij gekomen. 
Ze hebben grote sponsoren 
binnengehaald, zoals hotel De 
Zwaan en Van de Partij van 
neef(je) Joost Meijerink (Raad van 
Elf der Stöppelkaters). 

Deze belangrijke sponsoren 
staan op de pakken van de Raad 
benoemd, maar er is altijd nog 
ruimte voor meerdere sponsoren: 
“Wie volgt?”. 
 
TRADITIE BLIJFT TRADITIE

Al 25 jaar loopt de carnaval zoals 
het loopt. Er is geen duidelijk plan 
en ze maken zichzelf nooit druk. 
Ze gaan op de gezelligheid af. 
Na al die jaren carnaval samen 
te hebben gevierd, wordt nu een 
nieuwe generatie Kampenaren 
besmet met het carnavalsvirus. De 

mannen zijn intussen 
vader geworden 
en het is aan hun 
kinderen om in de 
traditie te delen. Bij 
het kindercarnaval 
op zaterdag zijn 
de kids erbij. De 
mannen vinden dit 
geweldig. 
 
Maar traditie blijft 
traditie. Waar ze 
op zaterdag het 
carnaval met de 
kinderen vieren, 
vieren ze het 
op zondag en 

maandag als vrienden samen. 
Altijd op zoek naar de gezelligheid. 
Zodra ze weer terug zijn in Kampen 
en weer een beetje bijgekomen zijn 
van het carnaval, dan wordt de 
volgende editie alweer in de agenda 
bijgeschreven. Ook de aankomende 
optocht in mei zullen ze weer klaar 
staan, zo zeggen Toine, Guido, Nick, 
Richard, Bert & Frank of beter 
gezegd Opa, Vlierovic, Nicolinovic, 
(K)Armani, B(i)ertje & Koeni: “Want 
Raalte is ons huis!”
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SOS; vriendenclub op hoog niveau

Een uniek inkijkje in het leven van een ‘Snoezepoes’
De Snoezepoezen zijn inmiddels helemaal thuis in 
het carnavalslandschap van Raalte. Voor degenen bij 
wie geen belletje gaat rinkelen: dit zijn tien vrolijke 
en actieve dames die er veel plezier aan beleven om 
het carnaval elk jaar weer een beetje leuker te maken. 
In 2012 vierden zij hun eerste carnaval met z’n 
zessen, op één na allemaal dochters van leden van 
het Promotieteam. Inmiddels dus uitgegroeid tot een 
groep van tien dames, die ieder jaar met een grote 
glimlach zorgen voor diverse carnavalsactiviteiten. 
Daarnaast bouwen de dames ook een feestje in 
de carnavalsoptocht. Met in elke hand een flyer 
wordt het publiek alvast opgewarmd voor al het 
moois. In deze Zotteklap geven de Snoezepoezen een 
uniek inkijkje in een aantal van hun taken en de 
voorbereidingen. 

VERKIEZINGSAVOND

Rond de 11e van de 11e begint het al te kriebelen. 
Wie wordt de nieuwe Prins der Stöppelkaters?! Ook 
de Snoezepoezen zijn niet wars van speculeren…. 
Tijdens de verkiezingsavond verwelkomt een aantal 
Snoezepoezen de gasten en begeleiden zij de nieuwe 
Prins naar het podium. Eindelijk kunnen ze los, het 
seizoen is geopend en de voorbereidingen kunnen 
beginnen!

ETALAGEWEDSTRIJD

De Etalagewedstrijd is sinds een aantal jaren het 
pronkstukje van de Snoezepoezen. Een paar weken 
voor carnaval nemen ze contact op met de Raalter 
ondernemers en proberen hen enthousiast te maken 
om hun etalage in carnavalssfeer te brengen. Het is 
erg leuk om te zien dat ieder jaar meer ondernemers 
hun etalage versieren. De hoffotografen gaan altijd 

langs om de mooiste kiekjes te schieten, er komt 
een artikeltje in Salland Centraal en er kan gestemd 
worden voor de mooiste etalage via een online 
poll. De hoofdprijs is niet mis! Dat is namelijk de 
aanwezigheid van een duo vanuit de Raad van 11 van 
de Stöppelkaters, dat tijdens het Foekepotten snoep 
zal uitdelen in de winnende winkel.

FOEKEPOTTEN

Ook het Foekepotten zit in het takenpakket van 
de ‘snoesjes’. Op de dinsdagmiddag wordt de 
krielenwagen opgetrommeld en zorgt DJ Tom ervoor 
dat de voetjes van de kinderen en hun ouders met 
gemak van de vloer komen. Lolly’s worden uitgedeeld 
en de Snoezepoezen lopen rond in het dorp om 
alle prachtig verklede kinderen te jureren. De grote 
vraag is natuurlijk: wie wordt de Foekepotter van 
het jaar? Na afloop van het Foekepotten trekken 
de Snoezepoezen zich altijd terug voor een serieus 
beraad, waarna twee van hen hun entree maken 
op het podium bij de Leeren Lampe. Een van de 
(Jeugd)Prinsen maakt vervolgens de winnaars in de 
verschillende leeftijdscategorieën bekend, die worden 
beloond met een prachtige medaille en andere prijzen. 
En dit gebeurt natuurlijk allemaal onder het genot 
van de klanken van de welbekende ‘Klapmars’.

KINDERCARNAVAL

Niet alleen tijdens de Foekepot-middag toveren de 
dames een glimlach op het gezicht van alle kinderen. 
Ook op zaterdagmiddag wordt er flink uitgepakt bij de 
Kinderoptocht. Met de microfoon in de hand, boven 
op de Krielenwagen, weten zij het dorp flink op te 
zwepen en enthousiast te maken voor de optocht. Er 
wordt gezamenlijk met de Krielen en Dansmariekes 
afgeteld waarna het feest kan beginnen! Energie en 
enthousiasme is wat deze dames met de welbekende 
rode hoeden ook nu weer typeert. Met een hoop lol 
zetten zij iets moois neer tijdens carnaval.
Wil je weten wat de Snoezepoezen nog meer doen? 
Spreek hen dan gerust even aan tijdens carnaval,  
ze hebben genoeg te vertellen!

Leg maar eens uit wat dat SOS precies voor 
carnavalsgroep is, zo luidde de opdracht. Helaas, dat is 
onbegonnen werk. Ook voor mij, drager van de trotse 
clubnaam ‘Paparazzi’ (maar ook Schutterskoning) 
binnen deze vriendenclub. Met dank aan Hendrik Groen 
is het SOS-motto het beste te omschrijven als ‘Omanido’ 
oftewel ‘Oud maar niet dood’.

Meestal begin je dan met het begin, maar dat is 
vooral in bier-nevelen, confetti en bitterballen 
gehuld.  Bovendien, ik was er niet bij omdat ik voor 
de oprichting op een steenkoude Rosenmontag naar 
de Flierefluiter was gefietst in plaats van naar het 
verzamelpunt bij SOS-Flierefluiter Frank Vlierhuis…. 
Gelukkig is tegenwoordig de bovenzaal van Grand 
Café Neuf de vaste residentie en Brian Poppe onze 
geliefde gastheer. Waarbij we Brian graag een handje 
helpen bij het carnavalesk 
aankleden van de hele 
tent. Opruimen doet hij 
maar zelf trouwens, daar 
zijn we na carnaval te moe 
voor.   

Vast staat dat Harry 
te Riele, oud-prins en 
oud-voorzitter van de 
Stöppelkaters een van de 
bedenkers en oprichters 
van de club is. Bedoeld 
voor mensen die sterke 
betrokkenheid hadden of 
hebben met het Raalter 
carnaval en in het bijzonder 
de Stöppelkaters. Maar die nu, niet meer zo piep, niet 
meer vooraan in de polonaise willen lopen. Voorzitter 
Benny ‘de Zwaan Poppe’ is de enige uitzondering; die 
heeft nooit een steek verzet voor het Raalter carnaval.  
Maar iemand moet dat doen en bij SOS-uitstapjes is 
het altijd makkelijk als hij met zijn horeca-ervaring 
de bladen met bier haalt. 

Secretaris Tom, die altijd even dapper als vergeefs 
probeert de chaotische vergaderingen goed te 
notuleren, heeft wel een carnavalsverleden. Net als 
Frans – de man van de centen en behalve bij SOS 
actief in ongeveer elke vereniging en organisatie in 

Raalte – is Tom een oudere oud-Prins.  Waarvan 
er meer zijn, al hebben anderen het nooit 
veel verder gebracht dan in de weg lopen bij 
bijvoorbeeld de Technische - of PR-commissie.   

De naam SOS stond en staat voor Samen Op Stap. 
Door velen binnen en buiten de vereniging worden 
ook namen als Stichting Overtollige/Overbodige/
Oude Stöppelkaters gebruikt, maar dat zien we 
toch vooral als echte geuzennamen. Het is in 
ieder geval een bont gezelschap; van hoefsmid tot 
onderwijzer, van accountant tot pakjesbezorger en 
van pensionado tot marechaussee, ze zijn er bij. Er 
is zelfs een geheelonthouder lid: Berry, meteen ook 
het meest sportieve lid. Jan, de witte en niet de panne, 
is het jongste lid en is sinds jaar en dag niet verder 
gekomen dan de titel van SOS-stagiair. 

Het is namelijk niet makkelijk 
om volwaardig SOS-lid te 
worden. De huidige prins 
van de Stöppelkaters wilde 
ontzettend graag, maar zag de 
zware ballotage-eisen en koos 
toen maar eieren voor zijn 
carnavalsgeld en werd prins. 
Zeker dit coronaseizoen is dat 
natuurlijk een makkie, al gloort 
er hoop in mei. Het is meteen 
een duidelijk signaal; je wordt 
makkelijker prins dan SOS-lid. 

Bij een club, hoe los-vast ook, 
horen activiteiten. De basis is 

al die jaren hetzelfde gebleven; samen bier drinken, 
bij voorkeur met bitterballen, de veelgeroemde Neuf-
hapjesplanken en op carnavalszaterdag balkenbrij. 
Dat wordt afgewisseld met stevige gesprekken op 
hoog niveau. En soms wat lager. Dat gebeurt in de 
SOS-residentie maar ook bij de barbier of zelfs boven 
op het dak van Booijink, waar destijds een echte 
barbecue klaar stond. Letterlijk en figuurlijk was 
dat het allerhoogste niveau dat maar mogelijk is in 
Stöppelburcht.  

Opvallend is dat het hoge niveau, waarschijnlijk 
onbedoeld en zeker ongewild, de laatste jaren verder 

gestegen is. Zo werd een bezoek aan Nieuw 
Sion in Diepenveen gebracht, waar toen nog 
geen bierbrouwerij (en dus ook geen bier) in 
het oude klooster was. Pastoor Verweij werd op 
carnavalszaterdag bezocht in Heeten, inclusief een 
rondleiding in de Heetense kerk nu die nog niet 
gesloten is. Bij elkaar toch echte geestelijke verdieping 
zeg maar, al liggen de cafés, zoals dat in katholieke 
dorpen in Salland betaamt, gelukkig ook in Heeten 
dicht bij de kerk.

Eind vorig jaar werd met een oud zeilschip 
het IJsselmeer opgezocht. Na afloop van dat 
nautische weekeinde mopperde de schipper over 
‘stronteigenwijze landrotten’ en ‘volgende keer de 
zweep erover’, maar het was een geslaagde vaartocht. 
Die schipper overdreef ook; amper de helft van de 
SOS-leden is stronteigenwijs. De rest is gewoon 
eigenwijs. Voor nieuwe kandidaat-leden dus goed om 
te weten, nog afgezien van dat vereiste hoge niveau 
voordat je samen op stap mag.
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Oud-Prins Harry III zet zich in
voor zomers carnaval

Ook al vinden de meeste activiteiten enkele weken na 
de 11e van de 11e plaats, toch werd Harry de volgende 
ochtend gelijk al verrast. ‘Nietsvermoedend was ik 
in huis bezig tot de ‘Prins der Sökkestoppers’ samen 
met zijn adjudant in vol ornaat voor me stond met 
een bos bloemen om me te feliciteren. Dat voelde 
heel bijzonder en liet zien dat we als verenigingen 
onderling ook een hele hechte band hebben.’

JE BENT MAAR 1X PRINS

Wat veel mensen niet weten is dat de periode als 
prins niet alleen bestaat uit het vieren van een 
feestje. ‘Het is een hele bijzondere periode, eentje die 
je altijd bij blijft en waar je op dat moment enorm 
van moet genieten. Je bent immers voor een heel jaar 
het boegbeeld van de vereniging.’ 

In de weken voorafgaand aan het carnaval 
brengt de prins bijvoorbeeld een bezoek aan de 
‘eerstgeborene’ en aan dorpsgenoten die even 
een steuntje in de rug nodig 
hebben. ‘Die brengen we 
een mooie fruitmand en we 
drinken samen een kopje 
koffie. Het is geweldig hoe 
goed dat mensen doet.’ In 
2011 brachten ze een bezoekje 
aan zijn eigen moeder, oud-
wethouder Jansen en Bets 
Reinders. ‘De afsluiting was 
altijd bij To Poppe. Daar hebben 
we memorabele avonden 
beleefd.’

Traditioneel organiseert de 
prins enkele weken voorafgaand 
aan het carnaval bij hem 
thuis een ‘Prinsenreceptie’. 
‘Ik had een bepaald weekend voor ogen, maar daar 
dachten mijn vrienden van de “SOS” (Samen Op Stap 
of ‘Sociëteit Overtollige Stöppelkaters’) anders over. 
Samen gingen we voor een onvergetelijk weekend 
naar Maastricht. Het bezoek dat we toen brachten aan 
“de Tempeleers” was geweldig.’

Tijdens de vijf doldwaze dagen gebeurt er enorm 
veel. ‘Je wordt wel een beetje geleefd tijdens die 
dagen, maar ik wilde alles meemaken. Dat geef ik 
toekomstige prinsen ook altijd mee: geniet en probeer 
alles eruit te halen. Je bent maar 1x prins!’ Een van de 
mooiste momenten tijdens de carnavalsperiode was 
voor Harry ‘de Grote Sallandse Carnavalsoptocht’ op 
de zondagmiddag. ‘Het was stralend weer. Het leek wel 
voorjaar en een waar volksfeest! Overal op straat was 
het een drukste van jewelste.’

STÖPPELCABANA 

Achteraf blijkt dat tijdens die Grote Sallandse 
Carnavalsoptocht in 2011 de eerste stiekeme plannen 
voor een zomers carnaval al zijn gesmeed. ‘Het mooie 
weer en de geweldige sfeer, waarom zouden we ook 
niet een carnaval in de zomer organiseren, vroeg ik 
me af.’

Harry kreeg de handen toen nog niet op elkaar bij het 
bestuur. Tot vorig jaar. Samen met oud-prins Bernard 
Hudepohl organiseerden ze in de zomer van 2021 een 
carnaval in zomerse sferen in samenwerking met ‘Bij 
Lampe’. ‘Het was eigenlijk het eerste feestje dat weer 
door kon gaan. De basis was een sportief toernooi met 
aansluitend een spetterend avondfeest.’

Helaas gooide ook bij StöppelCabana corona deels 
roet in het eten. ‘We moesten het programma flink 
aanpassen. Het avondfeest kon niet doorgaan, maar 
ondanks alles beleefden we een mooie eerste editie 
van “Stöppelcabana”!’

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gaande voor 
een tweede editie. ‘Het is altijd de bedoeling geweest 
om, waar het kan, toe te werken naar een meerdaags 
festival. We hopen komende editie dan ook uit te 
breiden naar een tweedaags festival.’ Uiteraard wordt 
er weer samengewerkt met ‘Bij Lampe’. ‘Het terrein 
is bij uitstek geschikt voor het feestje dat we graag 
willen vieren.’ Als we Harry vragen of hij een ‘tipje 

Traditioneel maken we in de Zotteklap een carnavaleske 
reis terug in de tijd. Elf jaar geleden werd in een 
bomvolle residentie ‘Den Vergulden Kater’ Harry te Riele 
gepresenteerd als Prins der Stöppelkaters van 2011. 
‘Dat ik, in de Leeren Lampe, prins zou worden had ik 
absoluut niet verwacht.’ 

EINDE VAN HET ‘LEEREN LAMPE-TIJDPERK’

Voor de Stöppelkaters was Harry absoluut geen 
onbekende. Al sinds zijn tienerjaren zet hij zich met 
hart en ziel in voor deze vereniging. ‘Inmiddels al 
ongeveer 46 jaar. Wat de Stöppelkaters zo bijzonder 
maakt? Het is meer dan alleen een groep mensen die 
met elkaar een feestje vieren. Inmiddels is het voor 
mij een grote club met dierbare vrienden.’

Enkele jaren voor zijn regeerperiode maakte Harry 
als voorzitter van de carnavalsvereniging de sluiting 
van de Leeren Lampe mee. ‘We moesten toen naarstig 
op zoek naar een andere locatie, want een jaar 
zonder carnaval vonden we geen optie.’ In 2009 en 
2010 week het carnaval daarom uit naar een tent 
op de Domineeskamp. ‘Het was een groot succes en 
we hadden een bomvolle tent met maar liefst 4000 
bezoekers!’ Twee jaar later heropende Joop van den 
Enk ‘de Leeren Lampe’. ‘We konden het carnaval weer 
vieren in onze eigen residentie. Dat ik niet veel later 
als prins uit “de Kattenbak” zou komen, wist ik toen 
zelf ook nog niet.’

‘WEES VOORAL JEZELF, ER ZIJN AL ZOVEEL 
ANDEREN!’

In het geheim bereidde Harry samen met het ‘Hof van 
de Prins’ zijn regeerperiode voor. ‘Ik werd gevraagd 
tijdens een feestje. Of ik erover na moest denken? 
Geen seconde.’ Tijdens de 11e van de 11e werd Harry 
uiteindelijk gepresenteerd als prins. ‘Mijn vrouw 
was de enige die het wist. Voor velen was het een 
grote verrassing.’ Harry regeerde onder 

het motto: ‘Wees 
vooral jezelf, er 
zijn al zoveel 
anderen!’ ‘Zo 
sta ik zelf ook 
écht in het 
leven. Blijf 
vooral gewoon 
jezelf.’

van de steek’ kan oplichten over StöppelCabana 
is hij duidelijk: ‘We zitten nog volop in de 
organisatie en we hebben geleerd dat het qua 
evenementen soms ineens kan veranderen. 
Maar, houd het weekend van 9 juli sowieso vrij 
in je agenda!’
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