JURYRAPPORT OPTOCHT 26 FEBRUARI 2006 CV DE WATERRATTE
Op een gure koude zondag , ongeveer 2 graden met een stevige noordenwind, trok door Schin op Geul
een zeer goed verzorgde optocht. Geen enkele wanklank alleen maar plezier. Onze optocht haalde
zelfs de krant met als kop: “Sjin kleinschalig maar o zo leuk”.
Er deden dit jaar 27 wagens en groepen mee. In valkenburg hebben 14 wagens en groepen meegedaan.
Het aantal deelnemers in Schin op Geul ongeveer 275 en in Valkenburg ongeveer 210. Het was
duidelijk te zien dat er heel veel moeite is besteed aan de groepen en wagens van deze schitterende
optocht.
Voor het eerst dit jaar werd bij de opstelling gebruikt gemaakt van plaatsbordjes. Dit heeft goed
gewerkt. De opstelling verliep ordelijk en snel.
De vaste juryleden Zef Swillens en Jean Sleijpen zijn dit jaar versterkt door Saskia Gorissen. Zij heeft
zich met plezier goed van haar taak gekweten. Een aanwinst voor de jury.
Door het hoog niveau van de optocht vallen mooie wagens en groepen helaas buiten de prijzen. Maar
het gaat niet om de prijzen maar om het plezier om mee te doen. En dat was heel goed merkbaar. Ook
de wisselwerking met het publiek werd op een leuke wijze tot stand gebracht.
De prinsenwagens mochten er ook dit jaar weer zijn. Vooral de wagen van de grote prins was weer een
praalstuk die geheel door de CV zelf ie gebouwd. Wederom een compliment voor ontwerper en
bouwers.
Gezien het grote aantal jeugdige deelnemers is ook dit jaar weer de krikprijs uitgeloofd. Een
stimulans voor de jongsten van de optocht.
Dit jaar liep ook een jubilaris mee. Piet Slangen, die al 2 x 11 jaar meedoet als einzelgänger.
Geweldig.
Na veel wikken en wegen is de jury is tot de volgende prijzen toekenning gekomen:

Categorie 1, einzelgängers, duo ’s en trio’s, 8 groepen:
Eervolle vermelding: Nummer 10, 71 punten, veer hubbe ein ton op de bank, John v.Weersch.
3e prijs:
Nummer 19, 72 punten, Kom, kom mer , Piet Slangen.
2e prijs:
Nummer 21, 73 punten, blomme, Wim Wouters.
e
1 prijs:
Nummer 6, 74 punten, De zurrig haet mich de kop gekos, Gerda Eurlings
Categorie 2, kleine groepen en wagens tot en met 10 personen, 8 groepen
3e prijs:
Nummer 16, 69 punten, Casino, Kiki Janssen
2e prijs:
Nummer 11, 70 punten, Ministerverkeezing, Ad Caubo.
1e prijs:
Nummer 7, 71 punten, Feest in de tent, Marcel van Loo
Categorie 3, grote groepen en wagens meer dan 10 personen, 8 groepen
Eervolle vermelding:Nummer 22, 74 punten, Veer zind neet geknip es prins, Bemelmans.
3e prijs:
Nummer 12, 75 punten, Spinne, Ron Voncken
2e prijs:
Nummer 18, 76 punten, Russisch koor, Ger v.Weersch.
1e prijs:
Nummer 9, 77 punten, De beste wien kump oet Sjin, wae is noe oos
os wienkeuningin, Victor Damoiseaux.
Ereprijs:
Nummer 14, 78 punten, Bieje, de Sjin Vikings.
Krikprijs:
Aanmoedigingsprijs voor jeugdige deelnemers, nr. 5, 68 punten,
Sjindianen, Tim Loonen.
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