JURYRAPPORT OPTOCHT CV DE WATERATTE OP 22 FEBRUARI 2009
Miezerig weer, bij het vertrek van de optocht net droog. Ongeveer 5 graden en 26
deelnemende groepen van zeer hoog niveau bezorgden Schin op Geul een sfeervolle en
geweldige optocht. Op deze optocht mogen de Waterratte met recht zeer trots zijn.
Heel mooie groepen en wagens waaraan veel werk en zorg is besteed.
Opvallend is het grote aantal jeugdigen dat aan de optocht heeft meegedaan. Op deze wijze is
de toekomst verzekerd.
De prinsenwagens waren weer prachtig. Een compliment voor de prinsenwagen van prins
Hein. Ook dit jaar weer een juweeltje.
Er zijn steeds meer groepen, die inspelen op gebeurtenissen in ons dorp, zoals de dorpsvisie,
uitvallen van de verwarming in de kerk, vestiging van een boeddhisten hotel, sluiting
supermarkt Meertens.
De Sjin Vikings vieren dit jaar hun 2x11 jarig jubileum. Ook op dit thema hebben enkele
wagens op zeer originele wijze ingespeeld.
Dit jaar verdient de praalwagen van de Sjin Vikings bijzonder aandacht. Een prachtige wagen
met een zeer mooie presentatie van een prinsegarde door 60 jongeren. Chapeau!
Reden voor de jury om de CV De Waterratte te verzoeken om een buitengewone ereprijs,
eenmalig, in te stellen. Hierdoor komen de andere wagens bij de jurering meer tot hun recht.
De optocht trok veel beter door dan andere jaren. Compliment voor de organisatie.
In Valkenburg hebben 16 groepen en wagens aan de optocht meegedaan. Sjin heeft zich ook
daar weer van de goede kant laten zien en bouwt langzamerhand een geweldige reputatie in
Valkenburg op.
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 300.
De jury had het dit jaar bijzonder moeilijk. De beraadslagingen hebben heel lang geduurd.
Een zeer zware bevalling. Gezien het zeer hoge niveau wilde de jury eigenlijk iedereen een
prijs geven. Resultaat is het grote aantal eervolle vermeldingen. Zeer mooie groepen en
wagens, die jammer genoeg net geen prijs behaald hebben. Na de nodige discussie en veel
wikken en wegen is zij toch eensgezind tot onderstaande uitslagen gekomen.
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 7 groepen.
Eervolle vermeldingen:
70 punten, nr 7, Ich kin de waffel neet hawte, Lei Eurlings
70 punten, nr 3, Ouw zaeg, Piet Slangen
3e prijs, 71 punten, nr. 18: Gein bank, die mich wilt, Frank Claessens
2e prijs, 72 punten, nr. 8: Gein sigaret miè, dan motte veer os mer eine loetsje, Gerda
Eurlings
1e prijs, 73 punten, nr. 15A: Kirkplein, Mieke en Zef Schlenter.
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 6 groepen
Eervolle vermeldingen:
70 punten, nr. 6, Playmobiel drie daag lank es sjpasmobiel, Tanja Mevissen.
71 punten, nr 9, De sjinniore, Jan Bartels
3e prijs, 72 punten, nr. 20: Weuninge zeuke boewplaats, Maria Bock
2e prijs, 74 punten, nr. 13: Wellness auch in Sjin, Marco Nix
1e prijs, 77 punten, nr. 5 : Kinne veer nog ein bank vertroewe, joa veer kinne. Chantalle van
Weersch

Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 10 groepen
Eervolle vermeldingen:
70 punten, nr.19, Voetbalvrouwe Prins Hein, Daniëlle Wouters.
71 punten, nr. 4, Kou in de lirk van J.Chambille.
73 punten, nr.16, Struisvogels, Louis Pasmans
3e prijs, 74 punten, nr. 21: Prinsegard, Paul Bemelmans
2e prijs, 75 punten, nr. 12: Back to the roots, Ron Voncken
1e prijs, 76 punten, nr. 14, De Eskimo’s, Bie os op dr Pool ging de tillefoon of veer veurluipig
de mèsse wolle doon. Ad Caubo
Ook dit jaar weer een ereprijs en een krikprijs.
Krikprijs: een aansporingspijs voor jonge carnavallisten, die hun eerste stappen op het pad
van de optocht hebben gezet. Deze prijs gaat naar nr. 10, 74 punten, Es veer Romeine de
Vikinge willen versjloan dan hubbe veer nog 22 joar te goan. Evelien Heuts.
De ereprijs, hiervoor moeten er 80 punten of meer worden behaald, gaat dit jaar naar nr.17
met 80 punten, De ièrstje Sjinse Boeddhiste toeriste, Marcel van Loo.
En dan eenmalig de boetegewone ereprijs:
De Sjin Vikings met de prinsegarde 2x11, 88 punten.

Schin op Geul, 22 februari 2009. Saskia Gorissen, Zef Swillens, Jean Sleijpen

