JURYRAPPORT OPTOCHT 22 FEBRUARI 2004 CV DE WATERRATTE

De optocht trok dit jaar onder goede weersomstandigheden. Soms poogde de zon door te breken.. Een
frisse wind gaf een winters gevoel. De temperatuur was ongeveer 4 graden.
25 groepen en wagens deden dit jaar mee. De optocht had een hoog niveau. De verzorging en
afronding waren prima. Complimenten voor de jeugd, die met veel wagens was vertegenwoordigd.
De deelnemers presenteerden zich prima zodat de optocht keurig en zonder wanklanken verliep.
Dit jaar waren er veel groepen of wagens die actuele gebeurtenissen op de korrel namen. Voor het
publiek heel plezierig om naar te kijken.
De fanfare opende de optocht met een mooie groep muzikanten, die er lustig op los bliezen. Een
levendig begin van de optocht. Ook hier viel het aantal jeugdigen dat naar hartelust meeblies weer op.
Alle categorieën waren goed vertegenwoordigd.
Een bedankje voor alle bedrijven, die deze optocht via hun sponsoring mogelijk hebben gemaakt is
hier op zijn plaats.. Zonder deze steun was een optocht van dit uitstekend niveau niet mogelijk
geweest.
Ook een woordje van dank aan de verkeersregelaars, die de optocht veilig door ons dorp hebben laten
trekken.
Dit jaar een record deelname aan de optocht in Valkenburg. Met 15 mooie groepen levert Schin op
Geul een wezenlijke bijdrage aan deze optocht. Ook de fanfare is dit jaar weer in Valkenburg
meegegaan. Hopelijk geldt dit ook voor de komende jaren.
Het jureren was dit jaar zeker geen gemakkelijke taak. Na veel wikken wegen is de jury tot een
eensgezind oordeel gekomen.
De jury is tot de volgende prijzen toekenning gekomen:
Categorie 1, einzelgängers, duo ’s en trio’s, 7 groepen:
Eervolle vermelding: Nummer 9 , 71 punten, relatiebureau groene stroom , Saskia en Tinus.
3e prijs:
Nummer 10, 75 punten, Ich goan lekker van de carnaval geneete veurdat ich in
de Geul waer geschmete, Lucie Vonken.
2e prijs:
Nummer 21, 77 punten, mit dizze prins bin ich zoa trots wie en pauw, Annie
Leunissen.
1e prijs:
Nummer 18 A , 78 punten, Hangplek, Frans Stassen.
Categorie 2, kleine groepen en wagens tot en met 10 personen, 7 groepen
Eervolle vermelding: Nummer 8, 70 punten, Gein kermis in Sjin doa vinge veer nieks aan, Ad Caubo
3e prijs:
Nummer 5, 71 punten, Lempkesoptocht van Sjin, Weggemans
2e prijs:
Nummer 15, 76 punten, Sjin op stelte, Tim Blom.
1e prijs:
Nummer 19, 81 punten, Eine ponnie, Marcel van Loo
Categorie 3, grote groepen en wagens meer dan 10 personen, 7 groepen
Eervolle vermelding:Nummer 13, 71 punten, de sjöttersvrouwluuj, Dominique Bartels.
3e prijs:
Nummer 18B, 78 punten, Iesheilige, Bemelmans
2e prijs:
Nummer 16, 81 punten, Lempkesoptoch, Chantal v.Weersch.
1e prijs:
Nummer 17, 84 punten, Robin Hood, Björn en Martijn.
Ereprijs:
Nummer 18, 85 punten, Veer tikke neet richtig, Ger van Weersch.
Krikprijs:
Aanmoedigingsprijs voor jeugdige deelnemers, nr. 6, 69 punten, Werkvrije
rookplek, Tim Loonen.
Schin op Geul, 22 februari 2004
Marc Pluijmen,, Zef Swillens, Jean Sleijpen

