
'Vijf weken zonder alcohol, maar nu ga ik genieten' - 13/02/2012 

ZWEVEZELE  - Prins carnaval 
worden, het lijkt één groot feest, maar 
het is vooral hard werken. Genieten 
kan pas na de stemming. 'Om het vol 
te houden dronk ik vijf weken lang 
geen alcohol, maar nu ga ik genieten'. 
Filip Devos(40), alias Voske I, is na 
honderden huisbezoeken en 
1.627stemmen de nieuwe prins 
carnaval van Zwevezele.  
 
Het is een stukje folklore geworden in 
Zwevezele. In het weekend vóór de 
carnavalsstoet trekt half feestvierend 
Zwevezele al een eerste keer richting tent in de Tramstraat om te stemmen voor een nieuwe 
prins carnaval.  
 
Tijdens de verkiezingsavond worden geen showtjes opgevoerd zoals in Aalst en andere steden. 
De mensen betalen in Zwevezele droogweg 5euro entree en worden direct naar een stemhoekje 
geleid. In totaal deden 2.874mensen dat.  
 
Al toen de stembussen om 19uur opengingen, stond er al een lange rij aan te schuiven. Om 1uur 
'snachts bleek dat Filip Devos, alias Voske, dit jaar met de titel ging lopen. Hij haalde het met 
1.627stemmen van zijn concurrent Stijn De Buck, alias Buckie, die 1.210stemmen kreeg. 
 
'Velen hadden in de loop van de avond voorspeld dat ik ging winnen, omdat de zaal alsmaar 
groener kleurde', zegt Voske kort na zijn overwinning. 'Maar ik heb tien jaar geleden al eens 
meegedaan, en toen beet ik in het zand. Daardoor was ik heel onzeker en heb ik pas na het 
definitieve verdict durven juichen.' 
 
Verliezer Buckie was na afloop teleurgesteld. 'Maar het belangrijkste is dat we ons gejeund 
hebben', blikt hij terug. 'We hebben een campagne gevoerd die niemand zal vergeten. Nog nooit 
plaatste iemand zoveel borden en figuren langs de weg, en we hadden natuurlijk onze grote 
kinderopvang tijdens de staking. Daar zal nog jaren over gepraat worden.' 
 
'Toch denk ik niet dat ik volgend jaar opnieuw opkom. Ik werk veel liever mee in de campagne 
van iemand anders. Nu moet je echt honderden huisbezoeken afleggen en word je echt geleefd 
door je campagneteam.' 
 
Zware campagne 
 
Ook voor winnaar Voske was het een zware campagne. 'Uiteraard. Ik heb een gezin met drie 
kinderen, werk als vrachtwagenchauffeur zonder vaste uren en dan moet je na je werk nog eens 
de hort op om campagne te voeren.' 
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'Ik heb vijf weken lang geen alcohol gedronken, maar vanaf nu zal ik alleen maar genieten, 
genieten en nog eens genieten. Het was mijn tweede, maar zeker en vast mijn laatste keer dat ik 
opkwam als prinskandidaat. Ik laat de eer over aan de jonge generatie. Wie weet staat mijn 
oudste zoon hier binnen een jaar of tien wel als prins Voske II.' 
 
Volgende week wordt prins Voske I alvast gevierd tijdens de kroegentocht op zaterdag en de 
grote carnavalsstoet op zondag, vanaf 14.30uur. 
 
Bekijk meer foto's opwww.nieuwsblad.be/wingene  
 

Randy De Clercq
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