JURYRAPPORT OPTOCHT CV DE WATERATTE OP 18 FEBRUARI 2007
Goed weer, een aarzelend zonnetje, ongeveer 11 graden en 23 deelnemende groepen van hoog
niveau bezorgden Schin op Geul een sfeervolle en prachtige optocht.
Zoals al vele jaren in Schin op Geul het geval is, ook dit jaar weer een optocht die er gezien
mag worden. Heel mooie groepen en wagens waaraan veel werk en zorg is besteed. Vooral
voor de wagenbouwers wordt het ieder jaar moeilijker om een geschikte bouwplaats te vinden
en de financiering rond te krijgen.
Alles was prima afgewerkt en er was geen wanklank te bespeuren.
De prinsenwagens waren weer prachtig. Een bijzonder compliment voor de prinsenwagen van
prins Marcel. Ook dit jaar weer een juweeltje.
Onze schutterij was dit jaar heel goed vertegenwoordigd. Dat kon ook niet anders met een
prins uit hun midden.
Er waren ook nog al wat groepen, die inspeelden op gebeurtenissen in ons dorp, zoals de
dorpsvisie van de dorpsraad. Juist die groepen scoren wat hoger op het punt originaliteit.
Een punt van kritiek: De optocht trok van geen meter. Langs stilstaan en grote tussenruimte
veroorzaakten een traag voortrekkend geheel. Jammer want dit gaat ten koste van de
stemming ook bij de toeschouwers, die overigens in ruime mate aanwezig waren.
Aandachtspunt voor de organisatie.
In Valkenburg hebben 15 groepen en wagens aan de optocht meegedaan. Sjin heeft zich ook
daar weer van de goede kant laten zien.
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 300.
De jury had het ook dit jaar niet gemakkelijk. Na rijp beraad, discussie en veel wikken en
wegen is zij eensgezind tot onderstaande uitslagen gekomen.
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 4 groepen.
3e prijs, 65 punten, nr. 8A: Ze loere nao mien…….. , Piet Slangen
2e prijs, 66 punten, nr. 7A: Ich hub mich ein vriendin verseerd, John van Weersch
1e prijs, 79 punten, nr. 6 : Veer vogele de klaslokalen vol, Gerda Eurlings
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 9 groepen
Eervolle vermelding, 71 punten, nr. 13 Veer sjpringen auch ins geer oet de band, Mia Vogels
3e prijs, 75 punten, nr. 2: 10 jaor hobbymert in Sjin, Annie Leunissen
2e prijs, 76 punten, nr. 7: Wiezoa vergriezing in Sjin, veer bringe kleur drin,Chantal
v.Weersch
1e prijs, 80 punten, nr. 20: Hofhouding van dr prins, Wilma Bock
Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 7 groepen
Eervolle vermelding, 71 punten, nr. 8, de groep van de Sjuttersvrung van Jan Bartels.
3e prijs, 74 punten, nr. 16: Kasteel van Dracula van de Vikings
2e prijs, 75 punten, nr. 12: De waterpiratte van Sjin, Ron Voncken
1e prijs, 79 punten, nr. 18, Veer klone trekke ut jeugdprinsepaar door de Carnaval, Hameleers
Ook dit jaar weer een ereprijs en een krikprijs.
De ereprijs, hiervoor moeten er meer dan 80 punten worden behaald, gaat dit jaar naar nr.11
met 81 punten, Mit deez daag hubbe veer ein stuk in dr kraag, groep Ger van Weersch.
Krikprijs: een aansporingspijs voor jonge carnavallisten, die hun eerste stappen op het pad
van de optocht hebben gezet. Deze prijs gaat naar nr. 9, Piraten van Rik Cuypers.
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