1. Naam: Jojan van Dokkum
2. Spaanse bijnaam: El Butre, de Gier, vernoemd naar een voormaling Spaans topvoetballer: Butraqueno.
Maar het kan ook met het feit te maken hebben dat ik niets weggeef natuurlijk…..
3. Leeftijd: 45 jaar
4. Beroep dagelijks leven: Kwaliteitsmanager
5. Hoe lang al lid van 1 april vereniging / 1 April spel? Actief sinds 2009. Beetje overgehaald door mijn vrouw
die al een aantal jaren mee liep als Spaans gevolg
6. Wat betekent de viering voor jou? Als Briellenaar zie ik 1 april als een prachtige traditie waar op gepaste
wijze een belangrijk historische gebeurtenis wordt herdacht. Een traditie waar Brielle trots op hoort te zijn. Waar
een klein stadje groot in kan zijn…
7. Altijd Spanjaard geweest in spel? Jazeker, de relaxte ‘manjana cultuur’ past prima bij me!
8. Heb je een rol in het spel? Mwoah, rol is een groot woord, ik ben een Adjudant van de commandant. Dit houdt
in dat ik samen met mijn collega Adjudant Henk Talen de groep een beetje in de gaten hou en zorg de dat de juiste
personen bij het spel aanwezig zijn.
9. Hoe serieus neem je deze? Toch wel iets, ik vind het zeer belangrijk dat het geen carnavalachtige toestanden
worden. Een biertje drinken is prima, hoort erbij. Echter als je als groep door de straten paradeert behoort het een
mooi traditioneel plaatje te zijn voor de toeschouwers. Dit betekent in redelijk compacte formatie, met uitstraling.
En zeker geen biertje of sigaretje. Daar is tijd zat voor tussendoor in een kroeg
10. Heb je een vrouw in het spel? Mijn vrouw Iris speelt al een aantal jaren langer mee en is minstens zo
fanatiek. Ook is ze zeer geliefd (en berucht) bij enkele geuzen….
11. Wat vind je van Spanjaarden die een witte kante kraag dragen? Haha staat toch verzorgd? al moet ik 2
april wel altijd de bloedvlekken van de harde strijd eruit spoelen.. Er loopt ook altijd een Spanjaard (oud- Spanjaard
van het jaar) mee met zo’n colletje… een historische misser en bovendien geen gezicht haha
12. Mooiste 1 april moment voor jou? Lastig om 1 moment te kiezen. Als kind genoot ik al van de onwerkelijke
sfeer op 1 april in de binnenstad. Nu vind ik de gehele beleving in de weken ervoor tot na het spel ontzettend mooi.
Ik weet dat de tijden zijn veranderd, daarom is het nog zo mooi om te zien dat zoveel mensen zich nog inzetten
voor een mooie viering
13. Wat moet kan er beter aan de viering? Persoonlijk vind Ik de viering nog altijd prima voor elkaar. Wel denk
ik dat het tijd wordt om na te denken over een nieuwe scene ter vervanging van de herbergscene. Ik merk dat de
gevechten aan de Veerweg en de herbergscene lastig zijn te zien/volgen voor de vele toeschouwers. Bovendien
zijn de teksten en grappen nu wel bekend.
14. Wat moet er zeker niet veranderen? Alle andere scènes en de algemene beleving. Zoals al aangegeven
mag 1 april nooit een carnavalesk karakter krijgen. De viering dient een feest te zijn maar met een duidelijk
serieuze ondertoon
15. Tot slot: Wat betekent het voor je dat je nu tot het genootschap ("Asociación Hispánica de la ciudad
portuaria de Brielle" ) behoort? Een enorme eer natuurlijk, hard voor moeten werken het hele jaar…..

