Leutmakers hoeven voor de lol niet per se naar het zuiden

Carnaval boven de rivieren: 'We gaan er feestje van maken'
ongeveer een half uur later bereikt
de stoet het centrum.

Stadsprins Martijn XL en zijn gevolg
hebben eind vorige maand de zegen
van aartsbisschop Eijk (m) gekregen en
kunnen er nu vol tegenaan.
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De zondagse optocht in Montfoort trekt
het meeste publiek.
FOTO RIANNE DEN BALVERT

UTRECHT/MONTFOORT
In Utrecht en omgeving is genoeg
te doen voor carnavalsvierders die
niet naar het zuiden gaan. De
optocht in Montfoort trekt zo'n
15.000 toeschouwers.

Organisator carnavalsvereniging
Les Boutonniers heeft sinds vorig
jaar een app waarin bezoekers een
goede plek kunnen uitzoeken. Op
een kaartje staan groene en rode
zones aangegeven. Rood geeft aan
dat er horeca is, wardoor er veel
feestgedruis zal zijn. In de groene
zones is meer rust en daarmee
gunstiger om met kinderen langs
de kant te staan.
Het thema van Les Boutonniers is
dit jaar Knopengein Casino.
Waarmee andere verenigingen
komen, weet voorzitter Rick
Verleun nog niet. Er zullen
traditioneel ook verwijzingen zijn
naar de actualiteit. In het Houtense
dorp Schalkwijk, dat twee weken
geleden al carnaval vierde, dook de
Amerikaanse president Trump
veelvuldig op.
Neem ruim de tijd om naar
Montfoort te gaan. Er komen naar
verwachting zo'n 15.000
bezoekers, die buiten het stadje
moeten parkeren.
Voorzitter Verleun raadt
toeschouwers aan zich goed te
kleden op het weer, vanwege de
lengte van het spektakel en de
verwachte drukte. Zijn tip? ,,Geniet
er van, het is echt een móóie
optocht.''

MATHIJS STEINBERGER

GROOTSTE OPTOCHT
De grootste carnavalsoptocht in de
wijde omgeving is in Montfoort. Het
is misschien wel de langste van
Nederland-boven-de-rivieren. Liefst
71 deelnemers, zes meer dan vorig
jaar trekken, zondag door het in
Knopengein omgedoopte stadje.
Trek er gerust anderhalf uur tot
twee uur voor uit voordat alle
wagens en loopgroepen voorbij
zijn. De start is om 13.00 uur,
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Vandaag zijn er optochten in
IJsselstein, Cothen, Wijk bij
Duurstede, Harmelen en
Driebergen. Zondag volgen,
behalve Montfoort, Cothen en
Hoogland. Utrecht heeft al jaren
geen carnavalsoptocht meer.
KROEGEN EN ZAALTJES
Carnaval in de stad Utrecht speelt
zich vooral af in kroegen en
zaaltjes. Maar iedereen kan mee
doen, benadrukt Stadsprins Martijn
XL (de veertigste). Hij somt een
zaterdag 25 februari 2017

druk programma op, dat begint met
het kranslegging zaterdagochtend
bij het beeld van verzetsheld Catrijn
van Leemput bij de Oudegracht.
's Middags na de sleuteloverdracht
door burgemeester Jan van Zanen
is het feest bij café Hofman aan het
Janskerkhof, zowel binnen als
buiten. Het Prinsenbal speelt zich 's
avonds af vanaf 20.00 uur in
partycentrum het Vechthuis.
Maandag is er met twee bussen
een kroegentocht in de stad.
Het Utrechtse canaval is natuurlijk
anders dan in het zuiden. De
Stadsprins: ,,Maar we vieren het
met volle overgave. De vaste kern
is een heel leuke club van
ongeveer 1.500 mensen.''
De kroegen in Wijk C hebben
traditioneel een groot
carnavalsgehalte en worden
bezocht door
carnavalsverenigingen. De Kroeg
v/h 't Pierement mikt daarentegen
op uitgaanspubliek. ,,Ik trek een
boerenkiel aan, zet feestmuziek en
we gaan er een gezellig feestje van
maken'', zegt Wilma Lensen.
Ze is sinds kort eigenaar van de
kroeg. ,,Ik ging altijd carnaval
vieren in Den Bosch. Carnaval leeft
hier natuurlijk niet zoals in
Oeteldonk, maar ik ga het ervaren.
Ik hoop een aantal mensen in ieder
geval op zaterdag hier te houden.
We gaan zaterdag om 12.00 uur
open, vanaf 15.00 uur denk ik dat
het gezellig druk is.''
Een groot deel van de Utrechtse
horeca doet overigens niets aan
carnaval en heeft een zaterdagse
uitgaansavond als elke week.
Leidinggevende Tania van Belgisch
biercafé Olivier: ,,Er zijn genoeg
mensen die niet willen carnavallen,
maar wel willen bier drinken.''
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