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Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid Nieuw-Vossemeer 

Prijsdansen kermismaandag in september 
   

Op kermismaandag blijven ze in Nieuw-Vossenmeer 

niet uitslapen, maar staan vroeg op om in één van de 

twee cafés het kermisontbijt te gaan nuttigen. Er 

moet goed gegeten worden, want de calorieën 

hebben ze nodig voor het prijsdansen. De 

deelnemers doen het voor de eer en niet voor de 

prijs, want de worst die ze winnen wordt meteen 

aangesneden en verdeeld. Het prijsdansen staat op de 

Inventaris Immaterieel Erfgoed. 
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Kermisvermaak 

Het prijsdansen is een danswedstrijd voor paren, 

waarbij op de dansvloeren vijf kegels zijn neergezet of 

erboven zijn opgehangen, in een willekeurige 

opstelling. Drie à vier  dansparen dansen tegelijk, maar 

ieder paar moet een andere dans uitvoeren. Dat is reuze 

moeilijk. Meestal zijn dat de foxtrot, de jive en een 

wals. Al dansend mogen zij elkaar én de kegels niet raken. De twee cafés hebben elk een 

eigen driekoppige jury. Eén van de juryleden let op de uitgevoerde dans, de tweede let op het 

aantal kegels dat geraakt wordt of omver wordt gedanst en het derde jurylid let er op of de 

dansparen binnen de lijnen van de dansvloer blijven. Als de wedstrijd in het eerste café 

afgelopen is, gaan de dansparen met alle toeschouwers naar het volgende café. Er wordt soms 

aardig wat alcohol genuttigd, waardoor het omzeilen van de kegels en de andere paren steeds 

lastiger wordt. Aan het einde van de dag worden de resultaten bekendgemaakt en worden de 

prijzen verdeeld onder de dansparen.  

Al heel lang wordt er in Nieuw-Vossemeer kermis gevierd, maar in 1811 werd het gewoonte 

om op twee dagen in september kermis te houden. De kermis was nog maar heel eenvoudig. 

Een mallemolen, schiettent, snoepkramen en wat spelletjes. De herbergen waren open en er 

werd flink gedronken en ook gevochten. De veldwachter moest herhaaldelijk in actie komen. 

Kermis behoorde tot de hoogtepunten in het jaar. Men spaarde daar het hele jaar voor. Maar 

onder dwang van de pastoor en de burgemeester werd de kermis in 1854 afgeschaft tot groot 

verdriet van de inwoners en de middenstand. Zij richtten zich zelfs in 1863 tot de koning om 

de kermis weer te mogen invoeren. Het gemeentebestuur bleef echter bij het besluit: géén 

kermis. 

Rond 1911 kwam de kermis toch weer terug in Nieuw-Vossemeer. Uit die tijd dateert het 

prijsdansen. Het was een manier om de excessen tegen te gaan. Oude mensen kunnen  zich 

nog herinneren dat ze via de ramen van het café naar de dansende paren keken. Prijsdansen 

wordt nog steeds gedaan in Nieuw-Vossenmeer. Zelfs oud-dorpsgenoten komen er voor terug.

  


