JURYRAPPORT OPTOCHT 6 FEBRUARI 2005 CV DE WATERRATTE
Een prachtige kleurrijke en levendige stoet trok op deze zonnige zondag door het Waterratteriek. Het weer was geweldig, een
strak blauwe lucht en een temperatuur van ongeveer 7 graden.
28 groepen en wagens deden dit jaar mee. De optocht had een heel hoog niveau. De verzorging en afronding waren prima. Een
van de mooiste optochten zoniet de mooiste tot nu toe. Niet alleen de deelnemers maar ook het publiek hebben genoten van
deze schitterende optocht.
Ook 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 jeugd liet zich ook van de goede kant zien. Reden voor de CV De Waterratte om dit jaar voor de tweede keer de krikprijs
toe te kennen. Deze prijs is vooral bedoeld voor jeugdige carnavalisten ter stimulans.
Alle categorieën waren goed vertegenwoordigd. Vooral categorie 2, kleine groepen en wagens was ruim vertegenwoordigd.
Ook een woordje van dank aan de verkeersregelaars, die de optocht veilig door ons dorp hebben laten trekken.
Dit jaar een grote deelname aan de optocht in Valkenburg. Met 18 mooie groepen levert Schin op
Geul een wezenlijke bijdrage aan deze optocht.
De jury is dit jaar aangevuld met "vers" bloed. Te weten Wiel Vliegen, een carnavalist pur sang en Eduard v.Kempen een
vertegenwoordiger vanuit de jeugd.
Om dit jaar voor ~en prijs in aanmerking te komen moest de groep of wagen wel heel erg mooi zijn. Dit betekent dat et
groepen bij waren, die andere jaren mogelijk een prijs hadden behaald maar nu n,qlaas buiten de pr~ijzen vielen ook al was
hetgeen zij presenteerden van een goed niveau.
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De jury'is tot de volgende prijzen toekenning gekomen:
_Catçgorie 1, einzelgängers, dno's en trio's, 7,groepen:
EerVolle vermelding: Nummer 12, 98 punten, içh bin ein echte waterrat, Annie'Leunissen. - - - 3e prijs: Nummer 4, 102
punten, Ich hub ein lödder in de panty van Piet Slangen.
2e prijs: Nummer 9, 103 punten, geluift deer 't nog allenei van d'r prins? van Jack Meertens..
te prijs: Nummer 14 A, 107 punten, GraafDracula van Jules Caubo
,

Categorie 2, kleine groepen en wagens tot en met 10 personen, 11 groepen
Eervolle vermelding: Nummer 13,97 punten, Veer viere 'n vol week carnaval van Ad Caubo. 3e prijs: Nummer 23, 98 punten,
De pasmennekes van Maria Blom. 2e prijs: Nummer 17, 99 punten, Oosvrouwluuj van Michel Caubo. 1 e prijs: Nummer 7,
102 punten, Fuck van Marcel van Loo
Categorie 3, grote groepen en wagens meer dan 10 personen, 7 groepen Eervolleveriltelding:Nummer 3, 93 punten, Kiss van
Ron Vonken.
3e prijs: Nummer 15, 94 punten, De nuuje bijbelvertaling vingen veer mer vaag van Paul Bosch
2eprijs: Nummer 18, 101 punten, Veer zint de sjötterie effe beu, veer gunt noe met André Rieu van.Dominique Bartels..
le prijs: Nummer 22, 102 punten, Prinsegarde van Paul Bemelmans
Ereprijs: Nummer 16, 108 punten, Sjienheilige van Sjin van de Sjin Vikings. Krikprijs: Aanmoedigingsprijs voor jeugdige
deelnemers, nr. 11,86 punten,
Disco van Erik Engelen.
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