
Strijd om titel van Prins Carnaval gestart - 06/01/2014

Zwevezele -

Mathias Sap en Davy D’hoore 
nemen het samen met hun roosjes 
Justine en Evelien tegen elkaar op in 
de strijd voor de titel van Prins 
Carnaval 2014. Mathias is lid van de 
sportraad, Davy vertegenwoordigt de 
KLJ van Zwevezele.

Eind februari barst Zwevezele 
opnieuw uit zijn voegen voor de 
46ste editie van het Carnaval. Maar voor het feest kan losbarsten, moet Zwevezele eerst nog 
haar prins Carnaval kiezen. Dit jaar nemen Mathias Sap (23) en zijn roosje Justine het op tegen 
Davy D’Hoore (24) en roosje Evelien. ‘Het is en moet een feest blijven, maar ik wil wel 
winnen’, zegt Davy enthousiast.

Afscheid in stijl

Davy D’Hoore schreef zich pas op het laatste moment in. Als lid van jeugdbeweging KLJ 
Zwevezele voelt hij een grote verbondenheid met het carnaval. ‘Met de KLJ nemen we elk jaar 
deel. Om de paar jaar leveren we ook een kandidaat af voor de verkiezing.’ 

Omdat het zijn laatste jaar is in het bestuur van de KLJ, voelde 2014 voor Davy aan als het 
geschikte moment om zelf eens zijn kans te wagen. ‘Op deze manier kan ik in stijl afscheid 
nemen van het verenigingsleven. Bovendien hou ik zo mee het carnaval levend.’

Sportieveling

Mathias Sap was de eerste kandidaat om zich in te schrijven. ‘Vóór de inschrijving van Davy 
lagen mijn kansen om te winnen veel hoger’, lacht Mathias. Als lid van het sportcomité en de 
sportraad vertegenwoordigt hij vooral de sportieve Zwevezelenaars. ‘We organiseren dit jaar de 
65ste Sluitingsprijs West-Vlaanderen. We waren volop aan het brainstormen over onze speciale 
editie toen ik er plots uitfloepte: Waarom stellen we ons niet kandidaat om prins Carnaval te 
worden?’

Stemmen ronselen

Mathias beschouwt zijn roosje Justine als een sterk pluspunt. ‘De roosjes bereiken vaak een 
publiek dat wij niet bereiken. Justine is van Koolskamp en zit daar in de KLJ. Op die manier 
hoop ik toch wat stemmen te ronselen uit de buurgemeente.’ 

Ook het roosje van Davy, Evelien, zit in een jeugdbeweging. ‘Zij is lid van de Chiro waardoor 
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we samen eigenlijk de twee grootste jeugdverenigingen verenigen.’ 

Hoewel het ongelofelijk veel tijd en energie vergt om alles voor te bereiden, zijn de vier 
kandidaten dolenthousiast. ‘Het wordt een spannende strijd, maar ik ga er echt van genieten’, 
besluit Davy. 
Kim Vandenbroucke

pagina 2 van 2Het Nieuwsblad

21/01/2014http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20140105_00913359


