
JURYRAPPORT OPTOCHT CV DE WATERATTE OP 19 FEBRUARI 2012 
 
Na een fikse sneeuwbui trok de optocht onder een waterig zonnetje met een temperatuur van 
net boven nul door ons Waterratteriek. Het publiek genoot van een mooie goed verzorgde 
optocht. Enkele termen, die de juryleden noemden: 
Verzorgde presentatie van de deelnemers, gezellige sfeer, veel wisselwerking met publiek dat 
hierdoor prima werd vermaakt. 
Ook dit jaar wederom een compliment aan de jeugdgroepen, die zich goed presenteerden. 
De tendens van vorig jaar dat er meer wordt ingespeeld op actualiteiten van het dorp is dit jaar 
gelukkig door gezet. Dit heeft gezorgd voor kolderieke groepen, die situaties in ons dorp op 
een carnavaleske wijze op de korrel namen. Hetgeen de jury ook dit jaar weer heeft laten 
meewegen bij de beoordeling. 
Het vertrek van de optocht verliep moeizaam. Wat meer attentie van de deelnemende groepen 
en wagens  om bij vertrek snel en goed aan te sluiten is gewenst. 
Dit jaar was het verkeer zeker in de Breeweg goed geregeld. Hierdoor is de optocht veilig 
aangekomen bij gemeenschapshuis ’t Geboew. Dank aan de  begeleiders. 
Er deden dit jaar 19 groepen aan de optocht mee. Weer iets minder dan 2011. 
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 300 evenveel als in 2011. 
De deelname in Valkenburg met 16 groepen was prima. 
Dit jaar is er weer een nieuw jurylid toegetreden: Karel Keulen. Een welkome aanvulling op 
het juryteam. 
De jury heeft wederom een aantal eervolle vermeldingen toegekend. Groepen, die eigenlijk 
een prijs verdienden maar daar net buiten vielen. 
 
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 1 groep. 
1e prijs, 100 punten, nr. 15: Sjatteke ich waer prins, Ger en Lei Eurlings. 
 
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 8 groepen 
Eervolle vermeldingen: 
95 punten, nr 16: Prinsewach, Hein Pasmans 
3e prijs, 97 punten, nr. 5: Greun Sjin, Teunissen 
2e prijs, 98 punten, nr. 9 : Van Sjin, Maria Bock 
1e prijs, 101 punten, nr. 11 :Toekoms van Sjin, Anouk Thewessen. 
 
Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 7 groepen 
Eervolle vermeldingen: 
101 punten, nr.13, Veer numme ozze tank mit op prinsewach, Sjin Romano’s 
3e prijs, 102 punten, nr. 4: Fusieklub 2 kièr de hellef, Leo Akkermans 
2e prijs, 103 punten, nr. 8: De echte toppers komen uit Engwegen,  Engwegen 
1e prijs, 106 punten, nr. 17, Sjin Vikings. 
 
Ook dit jaar weer een ereprijs.  
De ereprijs gaat dit jaar met 110 punten naar nr.14, Mit dees daag blieve veer plekke, Ron 
Vonken. 
Als daar aanleiding toe is dan kent de jury af en toe ook een stimuleringsprijs toe. Dit is een 
prijs voor  jeugdige carnavalisten, die zich op een leuke, ludieke en actuele wijze presenteren. 
Deze prijs gaat deze keer met 92 punten naar nr.13A, voetbaltachnieken van Stijn Vonken. 
 
Schin op Geul,19 februari 2012.  Marlies Elsner-Vleugels, Zef Swillens, Jean Sleijpen. Karel 
Keulen. 



 
 


