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DE SCHAANSPATROELLIE   2000-2013
Een succesvolle carnavalsclub bestaande uit voornamelijk bewoners van De Schans.

Tijdens de jaarlijkse BBq van de 
Schans op het plein, werd er ges-
proken om eens mee te doen met 
de jaarlijkse carnavalsoptocht. Na 
enkele keren daarover gesproken te 
hebben, besloten we dat maar eens 
te doen.
De eerste keer was in  het jaar 2000
we kwamen minstens 10 weken voor 
de datum van de optocht wekelijks 
op zondagavond bij elkaar. Steeds 
bij iemand anders in de straat.  Er 
werden dan plannen gemaakt. Veel 

brainstormen en lachen.     Uiteindelijk werd er een idee 
gekozen en uitgewerkt De dames waren van de outfit...
naaicommissie en de heren van de Kercommissie (zij 
maakten de attributen die meegetrokken werden in de 
optocht. ).  We maakten het uitgewerkte  uit op een kar-
retje met een loophulp als uitgangspunt. Daar kwam dan 
ook muziek in en proviand voor onderweg.  Ook doopten 
we de buurt om tot Schaanspatroellielaand. In het donker 
bevestigden we dan de platen aan diverse lantaarnpalen 
op De Schans. Op de dag van de optocht moesten we 
om 9 uur in de Piushaven opstellen voor de  voorjurering.  
Vaak vertrok de stoet al te laat vanaf de Piushaven.......

Bij de  volgende carnavalsmotto’s  Leefden we ons uit. 
voor de Tilburgse opstoet. Een overzicht .

2000    Motto: Zô soepel as 
unne kaajbaand
Ons motto:  Van kaaibaand tot kaaibaand 
en straks dur heel ut laand

We deden mee met een z.g.telefoondienst : Van kaaibaand tot kaaibaand met de tel-
efoondienst “Sauweltel”   In ons karretje wat we meejzeulden  zat een geluidsinstallatie 
die steeds beltunes liet horen. De mensen langs de kant van de optocht grepen in hun 
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zakken om te kijken of ze gebeld werden. Ook liepen we rond met blikjes met een touw 
ertussen en lieten we mensen zo langs de kant met elkaar praten. Bij deze eerste keer 
dat we mee deden, ervoeren we wat belangrijk was om punten te scoren. Dat was, 
kleur,beweging, interactie met publiek en toepassing v.h.motto

2001   Motto:  Och, stikt de laamp aon

Wij liepen mee met een grote 
doos lucifers en afgebrande 

lucifers.. ons motto: Wij steken ginne lamp mir aon want we zijn afgebraand.

2002  Motto: Ik zèè dik van ‘t sund

Onze interpretatie: Het is pas vet sund als ge gin goole maoke kunt.  Willem II  deed 
het slecht in de competitie dat jaar vandaar dat we daar als patroellie de spot mee 
dreven.
Het was best koud en regenachtig toen. Onder onze kleding droegen we vaak een z.g. 
comohemd. Dat was een grijze vuilnis-
zak met gaten erin geknipt voor hoofd 
en armen. Waterdicht en warm, maar 

ventileren...ho maar.
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2003  Motto:   Ut wort vanèèges mèèrège    3e prijs

We doen ut geleek. We maakten een duikplank. Tijdens de optocht maakten we steeds 
synchroon dezelfde bewegingen. Was wel vermoeiend om dat vol te houden  zo’n 5 
km lang.   Vaak waren er opstoppingen door wagens voor ons die een opstakel tegen 
kwamen.  Een steeds weer genoemde klacht van het pubiek was dat er steeds Goate 
in den optocht waren,

2004 Motto:  Mòkt dèget goed mòkt       5e prijs

ons motto:  Hedde mot, De Schaanspatroellie mokt ut goed.  We waren allemaal lieve-
herenbeestjes. Het symbool van vrede. De schminkdames hadden ons mooi gekleurd.
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2005  Motto:  Nòdderaand nie Maawe.  2e prijs

We maakten Het Tilburgs leesplengske. Inmiddels waren we afgestapt van het loop-
hulp frame en maakten we een grote langwerpige kist op zwenkwieltjes.  Daar kon meer 

proviand en  (regen) kleding in. En vooral ook biertjes 
en neutjes, de z.g. patroellikus, voor onderweg.  Die 
moesten we min of meer stiekum opdrinken. Drinken 
in de optocht was not done namelijk.
De burgemeester kwam even een inburgeringscursus 
Tilburgs doen. Op het nippertje slaagde hij.

2006  Et verstaand is nòvvenaant .         2e prijs

 

Ons motto:  wij verlouwen ons verstaand en wé we zien is nove-
naant
Deze keer werden een 5 tal schuttingen meegesjouwd met Kees 
Kruik figuren. Refererend aan de schuttingen die destijds om het 
bouwterrein van  het Pieter Vredeplein stonden. Daar zaten gaten 
in om de bouw te bekijken. Wij noemden dat het  Vreemanplein . 
Vreeman was toen burgermeester.
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2007 Toepertoe taaste nie toe      1e prijs

 

ons motto: boer zukt vrouw en meejpersaant taast ie toe.We wonnen  de ereprijs 
2007. We maakten grote sandwichplaten die we voorzagen van groot uitgeprinte 
speelkaarten. De naaiclubcommissievrouwen van de  Schaanspatroellie maakten 
prachtige pakken.

2008 Dè gòmme 44.    3e prijs

Ons motto:  Zeker bij 4 keer 
11 luidt de pastoor m’ zelf.  

Gebaseerd op  de pastoor  
Harm aan de Ringbaan West die zijn kerkklok niet mocht luiden s’morgens vroeg. We 
construeerden een duplicaat van die kerktoren  De mannen  werden pastores en de 
dames werden prachtige kerkklokken. Door de luidsprekers in de kerktoren schalde 

het klokkenluiden door den opstoet.
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2009 Sèmmele meude in oewen èège tèèd      1e prijs

Ons motto:  wij semmele in gin geval op ons 
ege boekenbal  
Ereprijs behaald. Er werden een 10 tal 
bekende Tilburgse boeken  levensgroot 
meegertrokken in de optocht. Elk boek op 
een eigen karretje ( een verhuisplankje op 
4 zwenkwieltjes.  De 
wieltjes moesten 
onderweg steeds 
ontdaan worden 
van de confetti waar 
we doorheen reden. 
Dat was wel steeds 
een gedoe moet ik 

zeggen. 

2010  Motto: meepesaant doemet .  2e prijs

We deden voor de 11e keer mee. Daarna stopten veel leden van de groep.
We maakten een grote wok waarin diverse bekende mensen gewokt konden worden.

      Ons motto: Heddut as kruik gemokt, worde 
meejpersaant gewokt. 

Tijdens het maken van de wok etc. was het koud 
en er lag sneeuw.  Echter de verf droogde rede-       

lijk goed in het koude werkhok aan 
De Schans. 
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Bij bijna elk bouwprojekt van de kercommissie werd op de zaterdag voor de optocht 
een wagenslouwe gehouden. De dames brachten dan hapjes en drankjes mee. Er 
werd dan al een beetje geoefend met de choreografie en het geluid werd eens flink 
getest.  Dit waren mooie momenten. De verf moest dan vaak nog drogen door er de 
fohn af en toe op te zetten. Dat werd dan vaak gedaan door de 1e klas vurwereker 
en den ongever 2e klas..Overigens de fraaie fotos werden vaak gemaakt door onze 
plotjesschieter.

Dat het afgelopen was na 11 jaar was niet gemakkelijk voor enkele leden van de 
Schaanspatroellie. Zij zijn , soms in een andere samenstelling , nog een paar jaar 
doorgegaan als grupke of met z’n tweeje.

2011  Motto: Zommedêene zèmmer

Hans van de Schaans en Adje Patroellie.   Hun motto: Wij slijpen de punten voor Wil-
lem II  en dan zenmer.
Zij maakten een puntenslijper en twee grote potloden waar ze in konden staan en 
lopen,

2012  Ge wit oot noot nie
Hans, Ad, Huub en Ester gingen als baby’s in de box...out of the box
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2013  Motto: Doede de dikkels

het eigen motto : We hebben er nie veul meej geleje

Hans, Ad en Huub gingen als Grieken.  Het was  een spotknipoog met het eurogeld 
wat naar Griekenland ging om daar de crisis mee te bedwingen. Ze zagen er goed uit!

Daarna werd er niet mee mee gedaan. door buurtbewoners We sloten toen een fijn 
carnavalstijdperk af betreft de optochtdeelname. Wellicht wordt het nog eens opgevat. 
We zijn nog steeds een groep die samen op hap en op stap gaat tijdens de carnavals-
dagen

                                                                                                                 Ad Spijkers
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