
Spoorspiekers Carnaval 2023 
Een pracht en bovenal gezellig feest…  

Carnaval met een Lach en een Traan! 
 
Na al enige dagen aan voorbereiding ging het Spoorspiekercarnaval op 
vrijdagavond 17 februari van start… Vier dagen SSOVN  Carnaval. 
 

Versieren/Opbouwen met welwillende hulp van de afdelingen. 
Donderdagavond gingen traditiegetrouw de Spoorspiekers die avond direct 
aan de slag om de eerste voorbereiding te treffen. Waaronder de ombouw 
van de Boerenhoeve t.b.v. het Boerenbruiloftsfeest. Maar ook het 
opstellen van de KIENTAFEL. 
Het ombouwen en versieren werd ook dit jaar mogelijk gemaakt door de 
zeer welwillende medewerking van de afdelingen Rikken en Biljarten… 
een drie werf Bedankt!!! 
 

Tussen het vele werk door het momentum voor een feestje in 

intieme Raadskring: 
Dit jaar hebben de Spoorspiekers op vrijdag namiddag samen de aftrap 
gevierd aan de Overkant. Een mooie kleine intieme samenkomst met een 
gezamenlijke maaltijd. Hiertoe was onze PC ruimte aan de Overkant zeer 
feestelijk versiert. Wat een pracht locatie! 
 

En nu echt Vier dagen Carnaval… 

Vrijdagavond liep ons Spijkerrijk gezellig vol. Onze trouwe carnavaleske 
Kieners wisten de 
Draaischijf weer te 
vinden. Men had er 
zin in! 
Het traditionele 
Spoorspiekers 
Carnavals Kien blijft 
het 
openingsspektakel 
van ons Carnaval. 
Ook nu weer met 
ongekend mooie en 
afwisselende prijzen. 
De sfeer was 
helemaal top!  
Prins Bielske de 59e 

en Presidente verzorgden de trekkingen van de balletjes. Raadsleden 
verkochten de kaarten en onze Grootvorst hield een oogje in het zeil.  
Kortom het werd een super eerste carnavalsavond. Het was een top 
gezellig Prijzenfestival. DJ Jos verzorgde de carnavaleske muzikale 
omlijsting wederom met klasse!  
Door de TOP gezelligheid en de gastvrije verzorging van onze bar- en 

keukenvrijwilligers,  ontbrak het aan niets. 
Even voor middernacht was de rust volledig weder gekeerd!... de kop was 
er af! 
 



Zaterdagavond, de avond voor onze Prins Bielske de 59e (alias 
Marco van den Broek)   

De officiële start van ons 
Spoorspiekers Carnaval.  
Met een lekkere en gezellige 
opkomst is het een bijzonder 
Bielske’s Bal geworden. 
Bij de officiële opening nam 
Presidente Anet het woord, dit 
met de gehele Raad van Elf aan 
haar zijde. Na haar hartelijk 
welkomstwoord, presenteerde 
Presidente Anet ons nieuw lid van 
de Raad van Elf.  
Nikki Schouten moest samen met 
zijn vrouw Danielle, onder toezicht 
van de zaal een toets van 
bekwaamheid afleggen. Na goede 
of foute beantwoording van de 11 
vragen en het vervolgens legen 
van 11 Klop-Klopjes, bleek hij een 
zeer geschikte kandidaat te zijn! 
Vol trots ontving hij de 
bijbehorende onderscheidingen! 
Nikki van harte Welkom! 

 
Na een moment van muzikale bezinning opende Anet en 
Ceremoniemeester Jordy de avond. Live entertainer Ben Valkenburg 

verzorgde de juiste tonen en bouwde het feest op! 
Maar eerst de traditionele rituele… Prins Bielske de 59e (Marco) mocht de 
sleutel van het Hoofdbestuur (nu even geen Grootvorst) Voorzitter Michel 
in ontvangst nemen. Na passende woorden van Michel nam Bielske de 
sleutel in ontvangst. Bielske beloofde plechtig het clubhuis top te beheren! 
En direct nam hij het heft in eigen handen en verkondigde zijn Proclamatie 
2023! 
 

Ook dit jaar waren er 
kandidaten voor de Houten 
spijker(s) en Gouden 

Spijker(s). 
Grootvorst Michel mocht 
namens het hoofdbestuur de 
kandidaten toespreken en na 
het voorlezen van de motivaties 
had Prins Bielske de 59e de eer 
de versierselen om te hangen. 
De Houten Spijkers 2023 

gingen naar Carmen 

Ustunkar, Annie Kosman, 
Johnny Porter en Loet 

Wiskamp.   
De Gouden Spijkers 2023 ging naar Rick Admotjo Schoppema en 

Jean Knipping jr.…  Hulde, hulde!  
(Kijk voor de motivatie op onze site): www.ssovn.nl/raad van elf. 



 
En Narren en Narinnen, de Draaischijf was vanaf dat moment formeel.. 
Het Spijkerrijk. 

Prins Bielske de 59e met “Prinses Brigitte” aan zijn zijde beloofde een 
goede bewaker te zijn! 
Traditie getrouw kreeg Bielske ook een bijzonder optreden aangeboden.  
Geheel in stijl onderging Marco de Show van zijn drie zoons! En dit met 
een live gezongen  klapper... en het mag gezegd zijn, een zeer gepaste 
ludieke tekst! 
Een live optreden van niemand minder dan Marvin maakte het feest 
compleet! 
 
Ben Valkenburg bracht een daverende avondvullende show en de 
dansvloer stond weldra vol…  het werd een complete Carnavaleske 
Spoorspiekers-top-avond!   
Om één uur ging het licht uit… Mensen wat voelde deze eerste echte 
carnavalsavond goed! 

 
Zondag de dag van onze 
Boerenbruiloft. Ook een 
oergezellig traditioneel feest! Met 
even vooraf, voor genodigden, 
een intiem ontvangst, in de 
“vernieuwde” Spijkerhoeve.  
Een bijzondere eervolle 
gebeurtenis werd één van de vele 
ludieke extraatjes deze dagen.  
Pastoor Eeferadus d’n Lange 
kreeg ook in de Boerenhoeve het 
woord… “Ik praot nie veul” Doar 
hebbe we un Burgervader veur”…  
Met deze ludieke knipoog trad 
Burgervader Marco van den 

Prins naar voren. Na de nodige 
klinkslagen door Presidente, 
Pastoor en Burgervader kwam het 
momentum…Het was tijd voor de 
heuse Onechtverbinding. 
Onder de tonen van Dweilorkest 

Nooit op Tied was het direct 
feest! 

Jordy d’n Transformer en Kitty de Super Nanny. 
alias Jordy van den broek en Kitty van der Hater. 

Wat een pracht SUPER Boerinnenpaar… Alles er op en er aan… wel een 
beetje apart… zeg maar een “paar apart”… !!!  
Na de zeer ludieke toespraak, zeg maar show, door de Burgervader in 
samenspel met de Pastoor volgde de on-echtverbinding. 
Uiteindelijk hebben Jordy en Kitty hun “JA… ik wil” geantwoord op de 
vragen “Wilt gij….”.   Vervolgens konden de aanwezige gasten het 
Boerenbruidspaar feliciteren! 
Maar eerst boden de Spoorspiekers o.l.v. de Presidente de traditionele 
Krentenwegge aan! 
Ras artiest Marco Karsenberg verzorgde de LIVE de muzikale 
omlijsting… en da’s garantie voor Top gezelligheid! Hij blijft een groots 



artiest! En dit is ó zo tekenend voor dit SSOVN Carnavalsfamiliefeest voor 
jong en oud! 
Dit jaar serveerden de Spoorspiekers GEEN Boerenmaaltijd, maar was 
onze keuken geopend. Verkrijgbaar waren frietjes en een keur aan 
snacks… En ja dit viel in de smaak! 
Het blijf lang gezellig en lekker bezet… mede door het super enthousiaste 
LIVE optreden van “ik geloof in mij” ster: Dave van Well, mensen wat 
een gezelligheidsbeest is dit!  
 
Zondagavond. Ons traditioneel statiebezoek aan de residentie van De 
Deurdrievers. Na een pracht ontvangst en vriendschappelijke woorden 
werden ook de nodige onderscheiding gewisseld. Wij zijn en blijven echte 
Carnavaleske vrienden… Dit maakt ons oprecht trots! 
Even na ons maakte de Stadsprins Roy zijn opwachting. Prachtig was ook 
dat wij als CV de Spoorspiekers, via onze Presidente, zijn waardering 
mochten ontvangen.  
Presidente Anet ontving de officiële onderscheiding van Stads Prins Roy. 
Het bleef nog lang gezellig “Daor aon d’n Grotestraot”… 
 
Maandagmiddag de dag voor onze jeugd het  

Railrunner Kindercarnaval. 
Met de enige echte 
Spoorspieker Jeugdprinses 
Railrunner de 35e… Jayhlinn 

van den Broek. 
Voorwaar lieve mensen… wat 
een kanjer! 
Mag ik jullie even bijpraten: 
Jayhlinn was enkele weken 
voor het carnaval op controle 
geweest in het 
Kinderziekenhuis in Utrecht. 
Helaas was haar situatie 

dermate verslechterd dat een ingreep onvermijdelijk was. Deze heeft zij 
heel dapper twee weken voor de carnaval ondergaan. Het was dus 
spannend of Jayhlinn kon aansluiten op haar kindercarnaval. 
Alle Spoorspiekers hebben alles in werking gesteld om deze grootste wens 
van Jayhlinn in vervulling te laten gaan! En lieve mensen dit is voor 110% 
gelukt. Op deze middag kreeg zij namens de Spoorspiekers een mooi 
persoonlijk cadeau… een dik verdiende opsteker! 
 

Naar vermogen was Jayhlinn actief op haar Kindermiddag.  
Nadat Zij op zeer gepaste wijze de jeugdsleutel in ontvangst nam, barste 
het feest los. 
Met een super mooie  proclamatie, door haar papa Chris voorgelezen 
verraste en emotioneerde Zij alle Narren en Narinnen… Jong en Oud! 
En natuurlijk kwamen de Kids niets te kort: Snoep- en limonadefeeën, 
Schminken, Popcorn van Ali en uit de onze keuken de Kindersmikkel-
snack… het kon niet op! 
Maar ook een mooie show met de originele Disney figuren: Mickey 
Mouse, Mini Mouse, Donald Duck en Katrien Duck.  
Wat glunderde de kids! En zeker bij de fotomomenten! 



Ja en het mag wéér vernoemd worden… Onze Huis DJ Jos bracht een 
super gave muzikale omlijsting!  Mensen, mensen… daar worden zelfs de 
“oudjes” vrolijk van. 
 
Om 11 over vijf sloot het kindercarnaval.  

Railrunner de 35e was al eerder huiswaarts gegaan, dit gelet op haar 
conditie… maar wat heeft deze lieverd genoten! 
Wat zijn wij allen trots op haar… Jayhlinn wat ben jij een super 
Railrunner! 
Als extra verrassing kregen alle kids, namens Jayhlinn, bij het naar huis 
gaan een presentje mee.  
Een top middag… voor een enkeling een beetje vermoeiend… slapend bij 
pa, ma, opa of oma op de schouder vertrokken de kids naar huis!  
Lieve mensen wat een bijzondere middag hebben wij mogen beleven met 
deze SUPER Jeugdprinses Jayhlinn! 
 
Maandag namiddag:  ‘Het Slot’… 17:22 uur. Helaas komt aan alles 
een eind. 
Presidente Anet nodigde HB’er Michel uit om namens Hoofdbestuur de 
sleutel weer in ontvangst te nemen. Michel sprak zijn grote erkentelijkheid 
uit naar Prins Bielske de 59e.  
Hij memoreerde de toch zorgelijke achtergrond voor Bielske zelf en die 
van zijn kleindochter  Jayhlinn. 
En ja het is een pracht en zeer betrokken carnavalsfeest geworden… met 
een Lach en een Traan! 
Michel bedankte alle Spoorspiekers, Railrunner, Boerenpaar en BHC 
vrijwilligers  voor hun grootse inzet voor, tijdens en straks na de carnaval.  
“Men heeft bergen werk verzet”…  
 
Toen volgde het traditionele moment waarop de Spoorspiekers hun 
bedankje namens Prins Bielske en Jeugdprinses Railrunner mochten 
ontvang en die op hun beurt weer met hun partners mochten delen. 
Maar ook alle vrijwilligers van deze carnaval ontvingen deze lekkere 
waarderingsgeste! 
 
Als laatste spraak onze Presidente Anet haar dank uit aan: Railrunner, 
Bielske, haar gehele Raad en onze vrijwilligers.  
“Wat een pracht carnaval hebben jullie neergezet en dit op een 
schitterende wijze als hecht team. Jullie hebben onze SSOVN 
representatief super vertegenwoordigd. Maar ook gaat onze dank uit naar 
het hoofdbestuur die ons weer het vertrouwen heeft gegeven om een trots 
en groots carnaval neer te zetten”.  Dank, dank, dank! 
Onze Grootvorst en Voorzitter Michel beaamde deze woorden met een 
“deftig knikje”.  
Tegen 19:00 uur kwam de rust terug in en rond ons Spijkerrijk… 
 
Dinsdagochtend en – middag…  
In de ochtend mochten wij te gast zijn op de Boerenbruiloft van onze 
vrienden De Deurdrievers. Theo en Anja vormde het 
Boerenbruidspaar van Knotsenburg. 

Een pracht plechtigheid in het Valkhofkapelletje met alle Deurdrievers 
vrienden, Stadsprins Roy, Jeugdprins Casper, Burgemeester Hubert Bruls 
en vele, vele gasten. 



Na een korte optocht naar het Gradus Fan Nimwegen monument was er 
tijd voor een muzikaal eerbetoon aan deze Grootse Nimweegse 
Volksartiest! Aansluitend volgde een receptie in de Waagh. 
 
Vervolgens ons Sociale Carnavals Bezoek aan verzorgingshuis  
“De Globe”. 
Al decennia verzorgen de Spoorspiekers op dinsdag een sociale bezoekje 
aan een verzorgingshuis in Nijmegen.  
En ja mensen ook dit is een geweldig mooi en dankbaar gebeuren. 
Voor de bewoners alles er op en er aan. Waar mogelijk een dansje, 
polonaise in de rolstoel, koffie met gebak, kaasje, worstje en een heerlijke 
limonade! 
Maar ook een heuse “pub-quiz”… maakte veel los bij deze bewoners! 
Bielske en Grootvorst bezochten samen ook nog twee extra zorg 
bewoners… wat zeer gewaardeerd werd.  
Het blijft een voorrecht dit namens de SSOVN te mogen verzorgen! 
 
Nieuwsgierig naar meer details? Kijk dan op onze site en in het bijzonder 
na de Foto Galerij! 
Helaas was het Wil Willems niet gegeven als onze Hoffotograaf actief 
te zijn. De Spoorspiekers wensen Wil sterkte en een goede gezondheid. 
Ook dank aan haar vervangers: Jos, Ali, Charles en Michel voor het 
fotowerk 2023.  
 
En bedenk lieve Narren en Narinnen… Één Plaatje zegt soms meer dan 
1000 woorden! 

TIP… Kijk op: www.ssovn.nl/foto’s 
Het was een feest en voorrecht dit Spoorspiekers Carnaval bij te mogen 
wonen. 

 

Spoorspieker-plaatjes actie voor het: 

Ronald McDonaldhuis… 
 
Beste Narren en Narinnen.  
Op initiatief van Railrunner de 35e Jayhlinn en haar papa en mama 
heeft het hoofdbestuur hun voorstel om de opbrengt van de plaatjes 
beschikbaar te stellen aan het Ronald McDonaldshuis Nijmegen, warm 
omarmd. 
Door de medische historie van Jayhlinn heeft zij in haar jonge jeugd lang 
in het Ronald McDonaldhuis te Utrecht moeten verblijven. 
De zeer recente ingreep laat het belang van deze huizen zien. 
Je bent erg ziek en hoe fijn is het dan als papa en mama in je buurt zijn… 

De TUSSENSTAND: 
Door de verkoop en de vele spontane donaties van leden, donateurs, 
afdelingen, commissies en het hoofdbestuur staat de teller, tijdens ons 
kindercarnaval op, 

€ 707,80 
Voorwaar een pracht en ongekende opbrengst! 

Het emotioneerde alle aanwezigen en toverde een pracht glimlach bij onze 
lieve Jayhlinn. Dank voor jullie support. 
Mocht je nog iets willen bijdragen… maak het over naar onze 
penningmeester o.v.v. Jayhlinn. 



Medio Maart gaat Jayhlinn, papa, mama, Presidente met een gepast 
gevolg de opbrengst overhandigen aan het Ronald McDonalds te 
Nijmegen. 
 
Jullie Mien op ’t Nieuws. 
 
Prinsentref  De Gelderlander 2023, helaas moesten wij dit jaar 

afhaken… 
Ook dit jaar stond dit pracht evenement gepland voor alle carnavals 
verenigingen in en rond Nijmegen.  Een zeer grote en bonte verzameling 
van alle (jeugd)Prinsen/-Prinsessencarnaval uit Regio Gelderland…  met 
het doel: een grote groepsfoto. 
Helaas konden wij als Spoorspiekers niet aansluiten. Onze Bielske was 
door een serieuze knieblessure niet in staat te verschijnen. Maar ook onze 
Jeugdprinses Railrunner de 35e kon door haar medische aandoening niet 
meegaan. Velen van jullie hebben kennis van de ernst van haar 
aandoening. (Red. Gelukkig is Jayhlinn op dit moment herstellende)  
Wij hopen straks in 2024 weer te mogen genieten van dit pracht Gastvrij 
Prinsentref evenement in een Super Carnavaleske sfeer! 
 
 


