
Juryrapport optocht 2 februari 2008 CV De Wateratte. 
 
 
Een stralende zon, veel bonte kleuren en een prima stemming, dit was de ambiance voor de 
optocht 2008 van De Wateratte. 
Ook dit jaar weer een prachtige optocht, “super” zoals een van de bestuursleden zich liet 
ontvallen. Schitterende ideeën, mooi uitgewerkt. Ondanks het korte seizoen toch zo een goede 
kwaliteit. 
Eigenlijk zou ieder groep een prijs verdienen maar dat kan helaas niet. 
Schin op Geul bouwt op deze wijze aan de reputatie van een van de betere optochten in de 
regio. Het publiek genoot zichtbaar met volle teugen. 
Al met al een geslaagde optocht. 
De start was wat traag maar eenmaal aan het lopen sloten de groepen en wagens, bestaande uit 
ongeveer 300 personen, goed aan, zodat het plezierig was om naar te kijken. Dit was een 
duidelijke verbetering t.o.v. de optocht van 2007. 
Traditioneel werd aan prins Wim 1 en prinses Ans door de fanfare een serenade gebracht aan 
het einde van de optocht waarna het prinselijke paar door een erehaag ’t Geboew binnen 
gingen. Daar barste het feest pas in volle kracht los. 
Dank aan de politiebegeleiding waardoor de optocht weer veilig door ons dorp kon trekken. 
En dan nu de prijzen: 
 
Eerste categorie: einzelgänger, duo’s en trio’s: 9 groepen 
Eervolle vermelding: 72 punten, nr.15: Is Walem  wiet, Lei Eurlings 
Derde prijs:               74 punten, nr.14: Vrouw zoekt boer, Gerda Eurlings 
Tweede prijs             75 punten, nr. 6: Niks aan de hand, Frank Claessens 
Eerste prijs                77 punten, nr.18: ’t zit neet lekker tösje os, John van Weersch 
 
Tweede categorie: Kleine groepen en wagens van 4 t/m 10 personen: 8 groepen 
Eervolle vermelding: 74 punten, nr.3: De rooie droad, Sjuttevrung 
Eervolle vermelding: 74 punten, nr.8: Mit dees daag sjlingere veer geine meter, groep van   
                                                             Weersch. 
Derde prijs:               75 punten, nr.17: (gl)Ans en Wim(pel), Ad Caubo 
Tweede prijs:            81 punten, nr.10: Wae is de mol, Maria Bock 
Eerste prijs:               82 punten, nr.5:  Veer wateratte houte ’t Graefke aan het drèje,  
                                                              H.Hameleers 
 
Eerste categorie: Grote wagens en groepen vanaf 11 personen : 6 groepen 
Eervolle vermelding: 72 punten, nr.14a: Sjin op sjelte, Roger à Campo 
Derde prijs:                77 punten, nr.21:  Rio de Sjinero, Danielle Wouters 
Tweede prijs:             78 punten,  nr.11: Veer houwe op de kis, Ron Vonken 
Eerste prijs:                80 punten,  nr.24: Mit oos prinsen Pascalle aan de teugels kriege veer 
                                                                 Drie daag vleugels, Willems, vanWeersch 
Ereprijs                       83 punten,  nr.22: Egyptische tempel, Sjin Vikings 
Krikprijs:                    66 punten,  nr.7  :  Mit carneval zint veer euveral, Mark Briels en Guy 
                                                                 Ruipers. 
 
 
Schin op Geul , 3 februari 2008 
De jury 
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