Carnaval
Is carnaval een volksfeest?

1 Heeft u dit jaar carnaval gevierd?

(n=119)
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51% antwoordt "Ja" op vraag "1 Heeft u dit jaar carnaval gevierd?." 48% geeft aan geen carnaval te
hebben gevierd.

Toelichting
Ja



Muzikant in blaaskapel

Nee




Maar ik heb wel een optocht gekeken
Ziek
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1.1 Welke dagen vierde u carnaval?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
100%

(n=58)

90%

90%
80%

71%

70%
60%
48%

50%

30%

41%

40%

40%
26%

20%
10%

2%

0%
Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Het meest gekozen antwoord (90%) op vraag 1.1 Welke dagen vierde u carnaval? is: "Zondag".
Daaropvolgend is de zaterdag de meest gevierde dag (71%).

Toelichting


De laatste jaren niet meer )tot 2010, daarvoor altijd alle dagen, van donderdag tot woensdag
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1.2 Waar ging u carnaval vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=58)
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Het meest gekozen antwoord (95%) op vraag 1.2 Waar ging u carnaval vieren? is: "In mijn eigen
dorp".

Elders, namelijk:


Den bosch

Toelichting



Fellows & friends
Van 1975 / 1982 lid van raad van 11, in 1991 adjudant van prins Krien I. veel optochten
meegedaan en veel prijzen gewonnen

3

1.3 Hoe ging u dit jaar verkleed met de carnaval?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=58)
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Het meest gekozen antwoord (64%) op vraag 1.3 Hoe ging u dit jaar verkleed met de carnaval? is:
"Met kleren van voorgaande jaren".

Toelichting



Carnaval das van plaatselijke gemeente
Meestal aangekleedde boerenkiel
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1.4 Nam u speciaal vrij voor de carnavalsdagen?
50%

(n=58)
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47% antwoordt "Nee" op vraag "1.4 Nam u speciaal vrij voor de carnavalsdagen?."

Toelichting
Nee





Eerste jaren niet, daarna was het bedrijf gesloten t-m woensdag, nog later de hele week
gesloten
Vrij was onmogelijk qua werk
Zit in het onderwijs dus heb altijd vrij.
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1.5 Waar kijkt u het meest naar uit tijdens de carnaval?
40%

(n=58)
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Carnaval vieren in de
plaatselijke cafés

Vudel

De carnavalsoptocht

Kuussemontag in de tent

0%

38% antwoordt "De carnavalsoptocht" op vraag "1.5 Waar kijkt u het meest naar uit tijdens de
carnaval?."

Anders, namelijk:








Carnavalsmis
Dwijlen
Evenementenhal mariaheide
Harmoniekes
Kijk er helemaal niet naar uit
Veel bekenden
Vudel op donderdag

Toelichting
De
carnavalsoptocht



Helaas viel deze erg tegen op zondag. Waar zijn de papier maché wagens?
Komend jaar ga ik niet meer in ons dorp kijken maar naar Berghem waar ze
wel een super gave optocht hebben.

Anders, namelijk:



In maastricht is vooral veel life muziek op straat dat maakt en geweldige
sfeer
We starten op donderdag altijd bij VUdel. Zaterdag en zondag de optocht
met even blijven hangen. Soms gaan we 's avonds weer terug, dit jaar niet.
Het leukste vinden wij dat er veel bekenden, ook zij die niet meer in Veghel
wonen, terug komen om het hier te vieren. Lekker bijkletsen
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1.6 Wat vond u dit jaar van de tent op de Veghelse Markt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (42%) op vraag 1.6 Wat vond u dit jaar van de tent op de Veghelse
Markt? is: "Gezellig". 30% geeft aan hier niet te zijn geweest.

Ik vond:









De uitstraling van de tent wat minderf. te wit, te kil
Geen levende muziek en geen carnavalsmuziek van DJ
Het bier vies
Kuussemontag erg geslaagd!
Muziek onnodig hard.
Niet carnavalesk
Te hard geluid
Te weinig carnavalsmuziek

Toelichting





Alleen tijdens de sleuteloverdracht geweest. Dj maakte het onmogelijk voor aanwezige kapellen
meerdere keren gezamenlijk iets leuks te spelen.
Het is de sponsor, en ik ben niet echt een bier drinker maar wij kwamen vanuit cafés de tent in, ik
kreeg een biertje en wat een verschil. Keizerskroon is zo vies dat wij binnen bij cafés bier gingen
halen voor in de tent.
IN het algemeen is het heel erg jammer dat horeca Veghel niet 1 munt heeft. Molenstraat,
Markt, restaurantjes/friettenten....
Ik vond het wel jammer dat ttv de kinderoptocht de muziek kindonvriendelijk hard stond in de
tent.
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1.6.1 Wat zou er volgend jaar beter kunnen in de tent op de
Veghelse markt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
38%
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(n=37)
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Ander verbeterpunt:















Aankleding
Band op zaterdagavond had niks met carnaval te maken. Sfeer kwam er niet in. Van mij mag
het programma carnavalesker.
Betere invulling dinsdagmiddag. Evenement van het boerennruidspaar?
Gemeente het terrrein eerder verhard
Het afstapje in de tent is behoorlijk link vooral met gladheid. en er zijn cafe's die werken met
bandjes als ze denken dat het te druk is terwijl dat niet het geval is.
Leukere tent
Meer activiteiten voor de jeugd 0-18 jaar
Meer verscende niet soorten
Podium in het midden
Regelmatig kapellen op het podium
Rustactiviteiten
Uitsluitend carnavalsmuziek van lokale blaaskapellen
Uitstraling naar buiten
Zaterdag avond meer carnavals muziek in de tent

Toelichting






Het podium aan de zijkant aan de korte kant, dan ziet niet iedereen alles. Misschien aan de lange
kant in eht midden zetten. Of 'in het midden van de tent' maar dat zal moeilijk zijn. De uitreiking
van de kidneroptocht duurde veeeel te lang. Het werd er saai door. Mensen vertrokken en de
jongelui op het podium lachten ook zelf niet meer.
In principe voldoet de tent prima en is het prachtig dat er zo'n voorziening is. Ik vind hem er van
buiten onaantrekkelijk uitzien. In Schijndel en Uden zien de tenten er echt carnavalesk en
uitnodigend uit.
Mocht het mogelijk zijn graag jupiler maar is niet noodzakelijk
Voor mannen staan er voldoende bakken. Vrouwen moeten in flinke rijen staan.
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1.1 Waarom vierde u geen carnaval?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 1.1 Waarom vierde u geen carnaval? is: "Ik geef niets
om carnaval".

Anders, namelijk:







Geen zin meer in
Griep (2x)
Prive
Te slechte mobiliteit
Werd vader
Ziek
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2 Wat zou de carnavalsoptochten beter of aantrekkelijker
kunnen maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (33%) op vraag 2 Wat zou de carnavalsoptochten beter of
aantrekkelijker kunnen maken? is: "Anders namelijk:" waar verschillende tips worden gegeven om de
carnavalsoptochten beter of aantrekkelijker te maken. 23% geeft aan dat het zo goed is.

Anders namelijk:
























Algeheel drank verbod en minder harde muziek, wel graag meer muziekkorpsen.
Andere route
Beter laten aansluiten. Geen gaten in de optocht.
Betere route
De jeugd moet weer worden aangetrokken
De route door de bunders moet behouden blijven
Dichterbij laten starten en een groter deel van de route langs cafés. Niet langs lange lege straten.
Geen prinsenwagens anders dan die van Kuussengat. Meer kapellen.
Geen te grote gaten tussen de groepen
Geen wagens met "house-muziek".
Kindercircus uitnodigen
Koffie/chocomel/erwtensoep standjes :-)
Longer maken en afsluitennop het plain met Alle wagens he Joop elf aan elkaar met een DJ
Meer carnavals muziek.
Meer overleg met de wagenbouwende verenigingen.
Meer papier maché wagens! De optocht viel erg tegen dit jaar!
Meer plekken om je op te warmen
Meer ruimte voor kleine loopgroepen, ze worden nu vaak overruled door grote wagens met veel
herrie
Meer waardering voor de deelnemers
Mider herrie en minder van die deurn muziek
Minder harde muziek per wagen en minder alcoholdrinkende jongeren
Minder oorverdovende herrie, minder drank, minder rijdende zuipketen, meer groepen en
wagens die inspelen op landelijke en lokale onderwerpen en gebeurtenissen.
Minder te harde muziek
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Minder volume vanaf de wagens zodat de kapellen beter te horen zijn en het aantrekkelijker
wordt om als kapel in de optocht mee te lopen.
Minder zuipkarren!
Muziek van wagens uit alle dorpen dezelfde afspraken geven. Niet bij sommige dorpen harder
dan de wagens ervoor.
Optocht alleen door het centrum met start en finish op de markt van Veghel
Oude route
Route meer door het centrum
Snel doorloop
Sneller doorlopen
Totaal nieuwe opzet
Versiering op straat
Voor de jeugd wagens toevoegen
Weer meer categorien waarin prijzen weg gegeven worden
Zo min mogelijk gaten laten vallen in de optocht. Meer door het centrum laten rijden.
Zorgen dat er geen grote gaten vallen

Toelichting














Als er geen goed alternatief aan de jeugd wordt geboden zal de optocht op den duur verwateren.
De jeugd wordt vaak geweerd ivm drank en muziek. laat de muziekboxen aan de achterzijde ipv
zijkanten. achterzijde loopt de jeugd. ze hebben geen geld om te bouwen. maar maken de
carnaval met hun plezier en saamhorigheid. Ze moeten samen bedenken, samen bouwen, samen
praten, vrienden maken, ze zitten iig niet thuis achter de pc. de jeugd plant hun activiteiten en de
cirkel is rond. de jeugd moet terug! zij zijn de toekomst. carnaval betekent ook samen. wij zijn
toch ook jong geweest? ergens moet er een begin zijn anders is er over een aantal jaren geen
carnaval meer.
En.. Beter weer! :)
Ik denk dat voor de toeschouwers het weer beter moet zijn en dat is nu eenmaal onmogelijk.
Langs de kant staan is nogal n opgave met vervelend weer.
Kuussegat moet zich veel meer profileren! Veghel heeft één van de mooiste optochten in de
regio, maar het decor oogt karig en kaal. Neem een voorbeeld aan Den Bosch, Sint-Oedenrode,
Schijndel en zelfs Mariaheide, waar de route van de optocht versierd wordt. Daar 'beleef' je de
optocht veel meer. Veghel mag best een beetje 'Bossche stijl' krijgen door op het H.Hartplein, de
Markt en Meierijplein grote stijlvol ontworpen banieren te plaatsen en vervolgens de
lantaarnpalen langs de optochtroute tussenin (Hoogstraat, Hoofdstraat, Markt, Deken van
Miertstraat en Molenstraat) vol te hangen met carnavalsvlaggetjes, zoals Sint-Oedenrode en
Schijndel. Zodat mensen in de regio gaan zeggen: "Kom we gaan naar de optocht in Veghel, daar
is het nou eens echt gezellig!".
Lange lege straten zijn saai voor ioptocht en publiek. Misschien de route dichter bij het centrum
houden en goed langs alle horeca laten gaan. Zodat net als dit jaar de molenstraat goed vol staat,
de markt ook volgend jaar weer vol staat en eventueel vanaf dichterbij vertrekken en de ronde
'in het cetrum' wat groter maken. Op de markt waar de parkeerplaats is een tribune zetten?
Zorgend at er meer mensen / meer drukte langs de route is in plaats van lange lege stukken
Leuk dat de optocht dit jaar weer zijn ‘oude’ route reed op de Bunders!
Maar dan moeten er neer loodsen vrij kome
Meer waardering voor de deelnemers, meer verschillende categorien, meer prijzen
Niet zo veel regels aan de jeugd geven, wat soepeler ermee omgaan zodat ze de komende jaren
ook mee willen doen
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3 ‘De niet carnavaleske wagens met enkel alcohol nuttigende
jeugd horen niet thuis in de carnavalsoptocht’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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(n=113)
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Weet niet

68% is het (zeer) eens met stelling 3 ‘De niet carnavaleske wagens met enkel alcohol nuttigende
jeugd horen niet thuis in de carnavalsoptocht’, 23% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Zeer mee eens" (42%).

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens





En is verboden; er wordt niet gecontroleerd op de leeftijd, geeft een verkeerd beeld
van carnaval, en het past niet in de visie van Meijerijstad
Geef alternatief,apparte prijs voor jeugd loopgroepen.
Bepaal elk jaar een item ,b.v. Sport ,muziek, kunst,gezelschapsspelen,of wat dan
ook.
Geef hier “handvaten”voor de uitvoering zodat ze daar onderling over gaan
discussiëren .
Geef elke loopgroep een eigen orkest mee.
Laat het publiek jureren (opa’s in niet meer van deze tijd zeker niet voor de jeugd !)
Stel mooie prijzen beschikbaar. B.v. Een “zegewagen” waar op de winnaars het
volgende jaar met mee mogen rijden of een
BBQ partie .
Alleen doordeweeks jeugd er weer warm er voor te maken kan de toekomst voor de
optocht gewaarborgd blijven.
Ga vooraf met de jeugd in overleg zodat ze zich bij betrokken voelen en leg de
oplossing in hun mond !
Succes
Ton van Heeswijk
Ik denk dat de optocht los mag zijn van ern thema en dat ludieke dingen of
creatieve dingen ook een mooie rol mogen spelen in t geheel
Er moet wel een plek voor de jeugd zijn.
Jeugd wel blijven stimuleren. Wagens verspreiden op de optocht.
Maar bied dan wel een alternatief voor de jeugd, zoals bijv. Bakel dat doet met een
"herrieplein"
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Natuurlijk is de carnaval van de toekomst van die jongeren die op hun manier hun
carnaval beleven nu.
Was dit jaar ook prima.

Neutraal




Een paar aan het einde moet kunnen. Tis tenslotte hun manier van cv vieren
Ze zijn wel de toekomst en met wat begeleiding worden het misschien wel wagen
bouwers

Mee
oneens



Alcoholgebruik wel in de gaten houden, maar de jeugd zal in de carnaval moeten
rollen om dit op latere leeftijd ook te blijven doen.
Als je het verbiedt, moet de jeugd ondersteuning geven hoe het anders kan
De jeugd heeft de toekomst
Zuipwagens hoeft niet maar de jeugd heeft Al weinig in Veghel
Met name 15.16.17 jarige
De jeugd moet wel warm gemaakt worden om optocht te lopen, anders verdwijnt
de optocht in de toekomst.
Als ze achteraan lopen in de optocht heeft er niemand last van, kun je naar huis dan
heb je het mooie van de optocht al gehad.
Het wordt hier heel zwart/wit gesteld. Vaak zijn het wel carnavalswagens maar niet
van het nivo van de rest. Maar nu haakt de jeugd af en dat kan wel eens het einde
van de optochten gaan betekenen.
Ook de jeugd moet een platform hebben. Zij moeten echter wel naar de juiste
richting gestuurd en gemotiveerd worden.
Waar ga je deze jeugd dan carnaval laten vieren








Zeer mee
oneens




Weet niet



Als deze de kans niet krijgen komen er nooit nieuwe praalwagens bij. Hierbij is wel
ondersteuning nodig en moet er duidelijk worden gemaakt dat deze wagens zich elk
jaar moeten verbeteren.
De jeugd op deze wagens nuttige echt niet enkel alleen alcohol. Ze hebben met
plezier de wagen gemaakt en hebben ook veel plezier met elkaar. Als je al deze
jeugd wil weren heb je over een aantal jaren alleen ouderen in de optocht en een
kleine groep jongeren
Moeilijk. Ik denk dat er geen stop op moet, maar dat er regels moeten komen. Dus:
Niet alleen maar een kale wagen. Dat ze een 'plan' moeten inleveren bij de
commissie en wanneer dit goedgekeurd is dat ze mee mogen lopen. Dus
muziek/jeugd. Graag zij zijn de toekomst en muziek is leuk. Maar als regel dat zij er
meer van maken dan een kale zuipwagen. Wat de regels of minimale bouw van de
wagen moet zijn... daar ben ik denk ik niet de expert in. En bij de start, als ze niet
voldoen: niet mee.
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Een Brabantse bierbrouwer startte een campagne om van carnaval een nationale feestdag te
maken. Hoe denkt u hierover?

4 ‘Carnavalsmaandag moet volgend jaar een nationale vrije
feestdag worden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=113)
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Zeer mee
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Weet niet

44% is het (zeer) oneens met stelling 4 ‘Carnavalsmaandag moet volgend jaar een nationale vrije
feestdag worden’, 33% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee oneens"
(25%).

Toelichting
Mee eens



Natuurlijk altijd eigen keuze!

Neutraal




Mag wel hoeft niet, wie het mee wil maken kan wel iets regelen op het werk.
Werkgever is dicht op maandag en dinsdag.

Mee
oneens



Het is iets dat niet landelijk gevierd wordt, waarom zou het dan een nationale vrije
feestdag moeten worden. Heb ik liever dat een bevrijdingsdag een nationale
feestdag wordt.
Ligt aan de voorwaarden. Ik zou er pasen en pinksteren niet voor i willen leveren.
Er moet ook aan werkgevers gedacht worden. Als het al jaren geen probleem is om
mensen vrij te kunnen geven op de maandag zou ik het gewoon zo houden.
Mensen die echt carnaval gaan vieren nemen gewoon snipperdagen op voor die
dagen. (of gaan op wintersport)




Zeer mee
oneens



Was een goede reclamestunt van bavaria. Niet groter maken dan het is. Anders
heb je er niets van begrepen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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