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Spelregels “Van Ravenstein tot Roosendaal”
1. Ravenstein: START
2. Oss:  Na de bekendmaking van het thema ben je razend-enthousiast aan  
 de slag gegaan... Je mag daarom 4 plaatsen vooruit!
3. Boxmeer:  Het thema is geïnspireerd op plaatsen van herinnering. 
 Koppel bij je volgende beurt (passende) personen/gebeurtenissen  
 aan net zoveel Brabantse plaatsen als je ogen hebt gegooid.
 Pas dan mag je verder...
4. Gemert:  Jouw onderwerp past prima in het vastgestelde tijdvak van
 ‘Prehistorie tot 1920’. Je mag nog één keer gooien!
5. Deurne: Je eerste ontwerp voldoet niet aan de gestelde criteria... 
 het kan de prullebak in! Ga terug naar de START (Ravenstein)!
6. Heeze:  Omdat je de andere wagenbouwers goed op de hoogte hebben
 gehouden van jouw interesse voor een bepaalde plaats, weet je 
 een doublure te voorkomen! Ga 3 plaatsen vooruit!
7. Bergeijk:  Tot nu toe zit er in jouw ontwerp geen duidelijke boodschap;
 dus tijd om een boodschap te doen! Voorzie al jouw tegenspelers  
 van een natje en een droogje!
8. Eindhoven:  Dat is nou jammer... je komt er niet uit met een andere groep
 vanwege een doublure in ontwerp! Dat wordt dus loten!
 Je mag pas verder als je een 6 gooit!
9. Den Bosch:  In je ontwerp is de koppeling tussen de plaats Gemert en de
 gebeurtenis niet significant! Ga daarom terug naar Gemert!
10. Woudrichem: Omdat de historiciteit in jouw ontwerp, gekoppeld aan
 Woudrichem goed voelbaar is, krijg je de complimenten van de  
 themacommissie en mag je 3 plaatsen vooruit!
11. Tilburg:  Je ontwerp blijkt een tè letterlijke weergave van de gebeurtenis. 
 Gooi nog een keer en ga net zoveel plaatsen terug als je gooit!
12. Breda:  Je hebt mazzel! Je hebt gewonnen met het loten vanwege een
 doublure! Pech voor jouw medespelers... jij mag een andere,
 willekeurige speler terugzetten naar Heeze!
13. Zundert:  Shit!...Er is een groep die Nuenen met van Gogh wilde kiezen,  
 terwijl jij van Gogh aan Zundert wilt koppelen... Dat wordt weer  
 overleggen, dus 1 beurt overslaan!
14. Antwerpen??:  Er was toch duidelijk afgesproken dat we dit jaar ALLEEN
 onderwerpen kunnen kiezen, die BINNEN de grenzen van de   
 provincie Noord Brabant liggen? En jij komt met Antwerpen?
 Jij mag daar blijven zitten tot een andere speler je komt aflossen!
15. Bergen op Zoom: In jouw ontwerp wil je straks met kunststof carnavalspruiken   
 werken. Dat kan niet vanwege de carnavaleske uitstraling!
 Sla 2 beurten over!
16. Roosendaal:  Jouw onderwerp en ontwerp voldoen aan alle eisen en het is 
 helemaal TOP! Jouw groep staat te popelen om te starten met de  
 bouw en het spel! Dat belooft wat voor zondag 26 augustus!
 Veel succes!
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Voorwoord

Beste wagenbouwers,

Geïnspireerd op het motto ‘Plaatsen van herinnering’ is voor de 61ste Brabantsedag het 
thema ‘Van Ravenstein tot Roosendaal’ gekozen. In jullie zoektocht naar een passend 
onderwerp zullen de vele plaatsen die onze provincie rijk was en is, de revue passeren. 
Aan ieder daarvan zijn gebeurtenissen of personen te koppelen die significant zijn voor 
die plaats.
 
Laat de ontdekkingstocht naar mooie verhalen, opvallende gebeurtenissen of bijzondere 
personen die gekoppeld zijn aan een fysieke plaats dienen als inspiratiebron voor het 
onderwerp en ontwerp. Het thema van de 61ste Brabantsedag biedt daardoor ontelbare 
mogelijkheden en is daarmee zo breed als onze provincie: van Ravenstein tot Roosendaal.  

De themabrochure is dit keer vormgegeven als een spelbord gebaseerd op het alom 
bekende ganzenbordspel. In de negentiende eeuw werd het spel door de nieuwe 
druktechnieken populairder en kwam voor iedereen beschikbaar. Behalve dat het een 
gezelschapsspel was, werd het ook steeds meer als leermiddel gebruikt: ter leering ende 
vermaeck... precies wat deze themabrochure beoogt te zijn.
  
Veel (spel)plezier en succes! 

Themacommissie Brabantsedag,
Mark Damen, Klaasje Douma, Henk Kemperman,
Nathalie Nuijts en Boukje van Ettro.

Heeze, 2 november 2017
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Van Ravenstein tot Roosendaal

Verantwoording
Met de keuze voor de titel ‘Van Ravenstein tot Roosendaal’ is getracht de breedte van het 
thema te benadrukken. De herkenbare plaatsnamen, gesitueerd aan de grenzen van de 
provincie en voor eenieder aan te wijzen op een kaart, versterken het gevoel dat het om 
de gehele provincie Noord-Brabant gaat, van noord naar zuid, van oost naar west.
Hiermee wordt éénmalig afgeweken van het gebied dat normaal als inspiratiebron dient 
(Hertogdom Brabant – overzichtskaart 2011) voor de onderwerpen en ontwerpen. 
De bezoeker zal 16 verschillende plaatsnamen uit de provincie Noord-Brabant aan zich 
voorbij zien trekken; een brede afspiegeling, gebaseerd op historische gebeurtenissen of 
personen die voor die betreffende plaatsen van belang zijn geweest. 

Uitgangspunt voor de wagenbouwers
Geschiedenis, een persoon, een gebeurtenis gekoppeld aan een fysieke plaats dient 
als inspiratiebron voor het ontwerp/ontwerp. Het uitgangspunt is een plaatsnaam in 
Noord-Brabant die staat op de ‘overzichtslijst plaatsen’. Deze lijst staat verderop in de 
themabrochure. Binnen die betreffende plaats heeft iets plaatsgevonden. De koppeling 
tussen die plaats en de gebeurtenis/persoon dient significant te zijn. 

Dit laatste laat zich wellicht verduidelijken met een voorbeeld: de koppeling ‘Van Gogh en 
Nuenen’ is significant omdat hij er woonde en werkte en veel van zijn werken geïnspireerd 
zijn op Nuenen (en van betekenis zijn voor de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar). 
Van Gogh en Helvoirt daarentegen kent wel een gezamenlijke verleden, de vader van Van 
Gogh was er dominee en Van Gogh maakte een krijttekening van de Hervormde Kerk in 
Helvoirt, maar daarmee is de koppeling niet significant. Helvoirt kan in deze context niet 
gekoppeld worden aan Van Gogh. 

Link naar Brabant 
Het uit te beelden onderwerp heeft binnen het grondgebied van de huidige provincie 
Noord-Brabant plaatsgevonden, concreter nog: in één van de 296 plaatsen die vermeld 
staan op de ‘overzichtslijst plaatsen’ verderop in deze themabrochure. 

Tijdvak 
Verre verleden tot en met 1920. 
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Voorwaarden
 - Bron van inspiratie is te situeren in de periode  tot en met 31-12-1920;
 - Historie/historiciteit dient voelbaar te zijn;
 - Geen carnavaleske uitstraling;
 - Niet kwetsend en/of discriminerend in de huidige tijd;
 - Gebeurtenis/persoon (significant voor een plaats) die je kiest is uitgangspunt/
  inspiratie van je ontwerp;
 - Het ontwerp en onderwerp dienen geen letterlijke weergave te zijn
  van de gebeurtenis;
 - Het ontwerp dient een duidelijke boodschap te hebben; 
 - Plaatsen dienen gekozen te worden uit de lijst met plaatsnamen
  die door de themacommissie is opgesteld (zie overzichtslijst plaatsen); 
 - Alle gekozen plaatsen mogen slechts 1x in de optocht aan bod komen
  (dus 1x Den Bosch prima, 2x Den Bosch niet akkoord). Daarmee zullen 16 
  plaatsnamen uit de provincie Noord-Brabant in de optocht aan bod komen;
 - Samenvattend voor indienen van het onderwerp/ontwerp:

  1. Gekozen plaats
  2. Bronvermelding
  3. Korte onderbouwing dat gebeurtenis/persoon significant is
   voor de gekozen plaats;
  4. Vertaling/boodschap die de groep geeft aan het historisch feit
   genoemd bij voorgaande punt;
  5. Schets.

Reglement voor het indienen van het onderwerp
  1. Onderwerpen kunnen door wagenbouwersgroepen digitaal worden ingediend 
   vanaf de sluiting van de themapresentatie-avond (2 november 2017).
  2. Ingediende onderwerpen zijn voorzien van een onderbouwing hoe aan de 
   gestelde voorwaarden is voldaan (zie voorwaarden voor de wagenbouwers),  
   (werk)titel en een ontwerpschets.
  3. Een snelle ontwerpschets om het onderwerp te claimen is niet toegestaan.
  4.  Onderwerpen die tot en met 27 december 2017 zijn ingediend, worden door de 
   toekenningscommissie met elkaar vergeleken op overlappingen. Zowel qua 
   uitvoering als onderwerp. De groepen krijgen binnen één week na 27 december 
   2017 een toekenning of afwijzing van hun onderwerp of zij worden uitgenodigd 
   voor een toelichting.
  5. Indien twee of meerdere wagenbouwersgroepen hetzelfde onderwerp/  
   uitvoering hebben gekozen dan worden zij uitgenodigd voor een gesprek.
   In het uiterste geval zal loting bepalen aan wie het onderwerp toekomt. 
   Mocht dit voor de eerste inleverdatum al geconstateerd worden dan zal de 
   toekenningscommissie de betreffende groepen eerder benaderen. 
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  6. Onderwerpen die na 27 december 2017 worden ingediend, worden in volgorde 
   van binnenkomst behandeld en beoordeeld op inhoud, zowel qua uitvoering  
   als ontwerp. De groepen krijgen binnen één week na het indienen een   
   toekenning of afwijzing van hun onderwerp of zij worden uitgenodigd voor een  
   toelichting.
  7. Uiterlijk één week na 27 december 2017 zal een eerste lijst met toegekende  
   onderwerpen per mail aan de wagenbouwers bekend worden gemaakt.   
   Vervolgens zal iedere volgende toekenning op dezelfde wijze aan de 
   wagenbouwers bekend worden gemaakt.
  8. De uiterlijke inlevertermijn van een onderwerp is 1 februari 2018.
  9. Het reserveren van een onderwerp is niet mogelijk.
  10. Alle wagenbouwers nemen deel aan de ontwerppresentatie op 29 maart 2018. 
  11. Bij bekend worden van nadere uitvoeringsdetails kan het bestuur Stichting  
   Brabantsedag, op grond van een voor haar niet acceptabele uitvoering, en  
   na overleg met de betreffende wagenbouwersgroep, alsnog een ontwerp/  
   onderwerp afkeuren.
  12. Indien er tijdens de ontwerp- en/of bouwfase in belangrijke mate of op   
   essentiële punten afgeweken wenst te worden van het ingediende/  
   goedgekeurde ontwerp, is de groep verplicht dit te melden bij Stichting   
   Brabantsedag via optocht@brabantsedag.nl  Hiermee is het gewijzigde 
   ontwerp niet direct goedgekeurd. De wijziging zal wederom beoordeeld worden  
   op inhoud, zowel qua uitvoering als ontwerp.  
  13. De themacommissie doet op de themapresentatie-avond bij het indienen van  
   een onderwerp geen uitspraak of zij het ingediende onderwerp geschikt acht.
  14. Bij het toewijzen van onderwerpen streven de toekenningscommissie en het  
   bestuur Stichting Brabantsedag naar een evenwichtige verdeling van 
   onderwerpen. De Stichting behoudt zich het recht voor om een bepaald 
   onderwerp als “vol” te beschouwen en daar naar te handelen.
  15.  De optochtvolgorde zal na de toekenning van alle onderwerpen/ontwerpen 
   bepaald worden.
  16. De titel voor de uitbeelding wordt door de wagenbouwersgroep aangedragen. 
   Deze titel zal, na goedkeuring, in alle uitingen gebruikt worden (optochtbord, 
   programmaboekje etc.). Dit jaar zal de titel beginnen met de plaatsnaam die als 
   inspiratie gediend heeft, gevolgd door een eigen toevoeging.
  17. Bij geschillen beslist de voorzitter van het bestuur Stichting Brabantsedag.
  18. De opgave van het gekozen onderwerp dient per e-mail te gebeuren via 
   optocht@brabantsedag.nl onder vermelding van ‘indienen thema VK….’
   met een kopie aan het secretariaat van Stichting Brabantsedag,
   secretariaat@brabantsedag.nl
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Ontwerppresentaties
  1. In week 8 (19 - 22 februari 2018) presenteren de wagenbouwers ontwerpen en 
   ideeën aan de toekenningscommissie en de technische commissie.
   De nadruk ligt op idee, spel en ontwerp.
  2. Op donderdag 29 maart 2018 houden alle groepen verplicht een 
   ontwerppresentatie van +/- 3 minuten ten overstaande van alle groepen. 
   Iedere wagenbouwersgroep is vertegenwoordigd door maximaal 3 personen 
   (ontwerper/ontwerpcommissie). In een open gesprek kan op de ontwerpen 
   door de andere groepen gereageerd worden. De avond zal geleid worden door 
   een onafhankelijke gespreksleider.  
  3. In week 19 (7 - 9 mei 2018) dienen de definitieve ontwerpen (voorzien van 
   technische tekening) gepresenteerd te worden aan de toekenningscommissie 
   en technische commissie. De nadruk ligt op techniek. 
  4. In week 21 (22 -24 mei 2018) kunnen groepen extra opgeroepen worden door 
   de technische commissie voor een nadere toelichting op de technische 
   tekeningen.

Creatief Team
Het Creatief Team is in het leven geroepen om tijdens het ontwerpen en het bouwproces 
ondersteuning aan de groepen te bieden. Vanaf de themabekendmaking kan hierop een 
beroep gedaan worden via optocht@brabantsedag.nl onder vermelding van ‘Creatief 
Team’.
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Aalst
Aarle-Rixtel
Achtmaal
Almkerk
Alphen
Andel
Asten
Baardwijk
Baarle
Babyloniënbroek
Bakel
Bavel
Beek en Donk
Beers
Bergen op Zoom
Bergeyk
Berghem
Berkel-Enschot
Berlicum
Besoijen
Best
Beugen
Biest-Houtakker
Bladel
Boekel
Boerdonk
Bokhoven
Borkel en Schaft

Boskant
Bosschenhoofd
Boxmeer
Boxtel
Breda
Breugel
Budel
Capelle
Castelre
Casteren
Chaam
Cromvoirt
Cuijk
De Heen
Demen
De Moer
Dennenburg
Deurne
Deursen
De Werken
Dieden
Diessen
Dinteloord
Dinther
Doeveren
Dommelen
Dongen
Dorst

Drimmelen
Drongelen
Drunen
Duizel
Den Dungen
Dussen
Eerde
Eersel
Eethen
Effen
Eindhoven
Elsendorp
Elshout
Engelen
Erp
Esbeek
Esch
Escharen
Etten
Fijnaart
Galder
Gassel
Gastel
Geertruidenberg
Geffen
Geldrop
Gemert
Gemonde

Overzichtslijst plaatsen
Ter inspiratie kan gekozen worden voor een persoon of een gebeurtenis die een 
significante rol heeft gespeeld in één van de onderstaande plaatsen. 

Verantwoording: Als uitgangspunt voor deze opsomming is de lijst van Brabantse 
gemeenten in 1920 genomen. Alle gemeenten die met één plaatsnaam zijn aangeduid, en 
waarvan de betreffende plaats dus de enige of hoofdplaats was, zijn opgenomen. Daaraan 
zijn toegevoegd de namen van dorpen die dat in 1920 waren en nu nog steeds als zodanig 
beschouwd worden.

Uit deze lijst van maar liefst 296 plaatsen dient een keuze gemaakt te worden waarbij 
opgemerkt dient te worden iedere plaats slechts 1x in de optocht aan bod mag komen. 
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Genderen
Gerwen
Giessen
Gilze
Goirle
Grave
‘s-Gravenmoer
Groeningen
Haaren
Haarsteeg
Halsteren
Handel
Hapert
Haps
Haren
Hedikhuizen
Heerle
Heesbeen
Heesch
Heeswijk
Heeze
Heijningen
Helmond
Helvoirt
Herpen
Herpt
‘s-Hertogenbosch
Heusden
Heusden
Hilvarenbeek
Hoeven
Holthees
Hoogeloon
Hooge Mierde
Hoogerheide
Hooge Zwaluwe
Huijbergen
Huisseling
Hulsel
Kaatsheuvel
Katwijk
Keldonk
Kessel
Klein-Zundert

Klundert
Knegsel
Kruisland
Lage Mierde
Lage Zwaluwe
Langenboom
Langeweg
Ledeacker
Leende
Lennisheuvel
Lepelstraat
Liempde
Lierop
Lieshout
Liessel
Linden
Lith
Lithoijen
Loo
Loon op Zand
Loosbroek
Luyksgestel
Maarheeze
Maaskantje
Maashees
Macharen
Made
Maren
Mariaheide
Mariahout
Meeuwen
Megen
Middelbeers
Middelrode
Mierlo
Milheeze
Mill
Moerdijk
Moergestel
Moerstraten
Molenschot
Neerkant
Neerlangel
Neerloon

Nederwetten
Netersel
Nieuwendijk 
Nieuwkuyk
Nieuw-Vossemeer
Nijnsel
Nispen
Nistelrode
Noordhoek
Nuenen
Nuland
Oeffelt
Oerle
Oijen
Oirschot
Oisterwijk
Olland
Ommel
Oosteind
Oostelbeers
Oosterhout
Oploo
Oss
Ossendrecht
Oud-Heusden
Oudenbosch
Oud Gastel
Overlangel
Overloon
Princenhage
Putte
Raamsdonk
Raamsdonksveer
Ravenstein
Reek
Reusel
Riel
Riethoven
Rijen
Rijkevoort
Rijsbergen
Rijswijk
Roosendaal
Rosmalen
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Rucphen
Sambeek
Schaijk
Schijf
Schijndel
Sint Agatha
Sint Anthonis
Sint Hubert
Sint-Michielsgestel
Sint-Oedenrode
Sint Willibrord
Sleeuwijk
Soerendonk
Someren
Someren-Eind
Someren-Heide
Son
Spoordonk
Sprang
Sprundel
Stampersgat
Standdaarbuiten
Steenbergen
Steensel
Sterksel
Stiphout
Strijbeek

Teeffelen
Terheijden
Teteringen
Tilburg
Uden  
Udenhout
Uitwijk
Ulicoten
Ulvenhout
Valkenswaard
Veen
Veghel
Veldhoven
Velp
Venhorst
Vessem
Vianen
Vierlingsbeek
Vinkel
Vlierden
Vlijmen
Volkel
Vorstenbosch
Vortum-Mullem
Vught
Waalre
Waalwijk

Waardhuizen
Wagenberg
Wanroij
Waspik
Weebosch
Werkendam
Wernhout
Westelbeers
Westerbeek
Westerhoven
Wijbosch
Wijk en Aalburg
Willemstad
Wintelre
Woensdrecht
Woudrichem
Wouw
Wouwse Plantage
Zeeland
Zeelst
Zegge
Zesgehuchten
Zevenbergen
Zevenbergschen Hoek
Zijtaart
Zundert  

Tip 
Om doublures in plaats (en latere teleurstellingen) te voorkomen stelt de 
themacommissie dit jaar voor om een groepsapp onder de ontwerpers aan te 
maken. Op het moment dat een sterke voorkeur uitgaat naar een plaats uit de 
overzichtslijst, kan, middels de groepsapp, geïnformeerd worden of andere 
groepen ook de betreffende plaats in gedachten hebben. Is dat niet het geval dan 
kan die plaats door de groep verder uitgewerkt worden. Nogmaals: om doublures 
in plaatsen te voorkomen; qua onderwerp of ontwerp kan natuurlijk altijd nog een 
doublure ontstaan. 

Is er wel sprake van een doublure dan kan in onderling overleg gekeken worden 
of één van beide partijen besluit een andere plaats te kiezen. Dit voorstel is enkel 
bedoeld om dubbel werk en teleurstellingen te voorkomen en om elkaar op de 
hoogte houden, niet om een plaats te claimen. Haal er je voordeel uit!
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Opgelet: Wegens kleine onderdelen is dit spel niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar. Bewaar 

de doos voor raadpleging in de toekomst.

Productie: Themacommissie Brabantsedag
Mark Damen, Klaasje Douma, Henk Kemperman,

Nathalie Nuijts en Boukje van Ettro.
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