
De Raad van Elf 
Mnth Coffin (61) was de eerst 
prins v:m camavnlsvereniging 
De Keescheknup ult Bingclrade. 
Daamn is hij ttouw lid van de 
Raad lillil l!lf gewordom. nu al 
38 jaar lnng. Maar hij beeft nog 
nooit op de prin.enwagt'll de 
optocht me<>gemaakr. Hij loopt 
liever ais Emzdgim&rr mee in de 
optocht. 
Maar misschien dat het dit jaar 
anders is. wnnl hij heeft nog 
geen idee hoe hij verkleed zal 
gaan als lllnztlgdn&'!'r. Dat sluit 
een gt'lllale inval op het laatste 
moment helemaal niet uit. .De 
beste idecl!n heeft hij nog 
steeds vlak voor c:unavaJ ge
had". lacht zijn vrouw. Goffin: 
Jk weet het nog niel. anders 
sta ik gewoon op de prinsenwa· 
gen.• 
De Raad vnn Elfvnn de Bingcl· 
raadse Keescheknup telt alles· 
behalve elf leden. Et· zijn nu 
achtden ex·prinsen lid van hel 
gezelschap .• De meeste prinsen 
blijven erbij nadat bun jaar om 
is. Dat Is wel handig. wanr dan 
hebben we wat resl!l'\'l'. Meestal 
tijn ,.e wel met meer dan elf 
man op srap·. vcrteil de ge!Jo. 
ren en getogen Bingclrader. 
De groep van oud-prinsen is er 
niet om alleen maar honneur:f 
waar re nem~n. Rond de organi· 
sa tie vnn camaval is een hoop 
werk aan de winkel. De man· 
nen versleren het huis van de 
prins, rlchl:l!n de z:ta1 in lillil het 

ontmoetingscentrum. versieren 
de prinsenwagen en verlenen 
hand· en spandiensten tijdens 
de camavalsdagen. En ze gaan 
nog eens op scboolbezoeken en 
zijn pm<!nt bij camavalsavon· 
den van collegn·vercnigingen 
en plnuselijke clubs. .D<lr Is 
fiink dooi'\Verken. alleen al met 
bet wagen bouwen. We krijj!Cn 
van een boer een wagen dnc 
weken re leen. In die tijd moet 
bij opgebouwd en afgebroken 
worden", zegt Goffin. 
De Raad van Blfvan Bingelrade 
is allesbehalve een dub lillil 
oudt prinsen. Sinds de prins 
C<tmavall.'l!ll getrouWde man 
mag Zijn. is er behoorlijk wat 
vernieuwing. _De helft van on· 
ze groep Is jonger dan veertig. 
Het stroomt nl!l.'maai goed door 
vnnuir de jeugdvereniging." 
Hel hoogtepunt van de Bingel· 
rnadse carnavoJszondag is het 
kampioenschap kersenpitspu· 
gen. Het dorp had ooit zijn ei· 
gen kcrsensoorr: de Hedelfin
ger Vroege van Bingclrade. Op 
zondag iJ bet eerst de kers op
eten en dan de pit wegspugt'll 
op een zandbaan. Er is voldoen
de van het rode fruit ingenmakt 
voor dit kampioenschap. Het 
record sranr op ongeveer clf 
meter. gespuugd door een neef 
van Coffin .• Hij speelt 
trompet•, verklaart hij de e.nor
me luchtverplaatsing die de 
neer in zijn mars heeft. 


