JURYRAPPORT OPTOCHT CV DE WATERATTE OP 14 FEBRUARI 2010
Lichte motsneeuw en koud. Ongeveer -1 graden. 27 deelnemende groepen waarvan de
kwaliteit super was bezorgden Schin op Geul een sfeervolle en geweldige optocht. Zeker voor
zo een klein dorp als Schin op Geul een prachtige prestatie.
Enkele termen, die de juryleden noemden:
Grote inzet, prima verzorging, perfecte uitwerking met oog voor details, keurige en
carnavaleske presentatie.
Een compliment aan de jeugd, zij presenteerde zich prima en gedisciplineerd.
Wat opviel is dat de jongste jeugd zich spiegelt aan de oudere jeugd, die daarmee een
belangrijke voorbeeldfunctie heeft.
Kern blijft de generatie van dertigers, veertigers en ouder, die de optocht van de broodnodige
jus voorzien. Laat die groepen vooral mee blijven doen.Vooral die leeftijdscategorie speelt in
op gebeurtenissen in ons dorp of daarbuiten.
Dit jaar waren helaas wat minder groepen, die de plaatselijke situaties op de korrel namen.
De optocht trok goed door. Compliment voor de organisatie.
Ook een dankwoord voor de verkeersregelaars, die zorgden dat de optocht veilig door ons
dorp kon trekken.
In Valkenburg hebben 17 groepen en wagens aan de optocht meegedaan. Sjin heeft zich ook
daar weer van de goede kant laten zien en heeft haar reputatie in Valkenburg weer waar
gemaakt.
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 350.
De jury heeft wederom een aantal eervolle vermeldingen toegekend. Groepen, die eigenlijk
een prijs verdienden maar daar net buiten vielen.
Ook heeft de jury het tien punten systeem los gelaten en als maximum 11 punten gehanteerd
zoals dit ook in Valkenburg gebeurt.
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 9 groepen.
Eervolle vermeldingen:
75 punten, nr 13, Nieuwe groenten winkel in SoG, John Felix
79 punten, nr 11A, Boer Sjeng, Erkens
3e prijs, 80 punten, nr. 2: Krap door de crisis, Geert Weggemans
2e prijs, 83 punten, nr.5 en 6: Ich mot op de kleintjes letten en Ich hub ze good belag, Gerda
en Lei Eurlings.
1e prijs, 84 punten, nr. 24 Sjiek is mich dat, miene baas is gejat, Lilian van Kempen.
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 4 groepen
Geen eervolle vermeldingen:
3e prijs, 76 punten, nr. 18: De Boere,Ad Caubo.
2e prijs, 81 punten, nr. 17: Sjina tocht, Maria Bok
1e prijs, 82 punten, nr. 12 :Dit is ut, Michael Jackson, Sjin Romano’s

Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 9 groepen
Eervolle vermeldingen:
77 punten, nr.22, Veer zind in de wolken met os prinsepaar,fam Rozendaal en Marcus.
80 punten, nr. 9, Sjpaarclub 2x11, Sjin op stelte.
80 punten, nr.7, Februari wienfiëste in Sjin, Engwegerhof
3e prijs, 83 punten, nr. 16: Ninja’s, Sjinero’s, Danielle Wouters
2e prijs, 84 punten, nr. 3: De polonaise trein, Henk Bemelmans

1e prijs, 86 punten, nr. 14, Dressuur, Ron Vonken
Ook dit jaar weer een ereprijs.
De ereprijs, hiervoor moeten er 90 punten of meer worden behaald, gaat dit jaar met 90
punten naar nr.23, Chinezen van de Sjin Vikings..
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