
Strijd voor titel prins carnaval barst los - 21/01/2012 
ZWEVEZELE - De verkiezingsstrijd is 
losgebarsten in Zwevezele. Op zaterdag 
11februari nemen VoskeI en BuckyI het 
tegen elkaar op om de titel van prins 
carnaval binnen te halen.  
 
Op zondag 19februari rijdt de grootste 
carnavalstoet van midden West-Vlaanderen 
weer uit in Zwevezele. En zoals het een echt 
carnavalfeest betaamd, wordt een week 
voordien prins carnaval gekozen. Twee 
kandidaten strijden om de felbegeerde titel: 
Filip Devos(40) alias VoskeI en Stijn 
DeBuck(20) alias BuckyI. Beiden hebben 
uiteraard een 'roosje' aan hun zijde. Voske koos voor Patricia Deketelaere(51) en Bucky neemt Patricia 
Ketels(31) mee in de strijd. 
 
Vrachtwagenchauffeur Voske doet al vijftien jaar mee met carnaval met de oud-chiroleiders en was 
tien jaar geleden al eens kandidaat prins. 'Het is toen niet gelukt en ik had er geen zin meer in, maar nu 
ik veertig geworden ben, wil ik het nog eens proberen', zegt hij.  
 
Bucky is heftruckchauffeur en liet zich overhalen om mee te doen. 'Ik ben al vijf jaar betrokken bij de 
verkiezing als ondersteuning van andere kandidaten. Iedereen zei dat ik het zelf eens moest proberen', 
zegt hij. 'Het carnavalsfeest heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt, want als vrijwillig brandweerman 
moet ik dan paraat staan.'  
 
Opgesloten in kerk 
 
Tijdens de campagne halen de kandidaten de grote middelen boven om geld in te zamelen, want bij 
het ronselen van de stemmen moet er al eens getrakteerd worden. Vorige week nog serveerde Bucky 
een aperitiefje met een 'buckyburger'. Dit weekend wordt Voske opgesloten in het glazen portaal van 
de kerk tijdens 'Music for Voske'.  
 
'De hele campagne wordt betaald door sponsors en giften. De dag dat we alles zelf moeten gaan 
betalen, begin ik er niet aan', zegt Voske.  
 
De kandidaten schatten hun kansen gelijk in. 'We moeten vooral buiten Zwevezele stemmen ronselen, 
want hier liggen die al grotendeels vast. Gelukkig stemmen er op de avond zelf ook veel mensen van 
buiten de gemeente. Vijandigheid tussen kandidaten is er al lang niet meer, trouwens. Het is leuk om 
te zien dat de verschillende kliekjes van vroeger tegenwoordig samenwerken.' 
 
Stemmen kan op 11februari vanaf 19uur. Dat gebeurt net als bij de verkiezingen, in een stemhokje en 
met rood potlood. 
 

Randy De Clercq
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