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Onder een stralende zon met 5 graden trok een prachtig verzorgde optocht door ons dorp. 
Veel publiek dat onder een goede sfeer genoot van prachtige groepen, carnavaleske 
einzelgänger en mooie wagens. Enkele termen, die de juryleden noemden: 
Prima presentatie van de deelnemers, zeer hoog niveau, veel contact met publiek dat hierdoor 
prima werd vermaakt. 
Ook dit jaar weer een compliment aan de jeugdgroepen, die zich goed presenteerden. 
Dit jaar waren er wat meer groepen die inspeelden op de actualiteit of die de plaatselijke 
situaties op de korrel namen.  Een ontwikkeling die de optocht ten goede komt. Hetgeen de 
jury ook heeft laten meewegen bij de beoordeling. 
De optocht trok wat moeizaam en langzaam door ons mooie dorp. Bij dit stralend weer 
overigens geen probleem. 
Ook een dankwoord voor de verkeersregelaars en optocht begeleiders. 
Aandachtspunt: Verkeer dat de Breeweg wil inslaan gaarne tegen houden. 
Er deden dit jaar 21 groepen aan de optocht mee. Iets minder dan in 2010. 
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 300 tegenover 350 in 2010. 
De deelname in Valkenburg met 17 groepen was weer zeer behoorlijk. 
Dit jaar is een nieuw jurylid toegetreden: Marlies Elsner-Vleugels. Zij neemt de plaats in van 
Saskia Gorissen. 
De jury heeft wederom een aantal eervolle vermeldingen toegekend. Groepen, die eigenlijk 
een prijs verdienden maar daar net buiten vielen. 
 
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 5 groepen. 
Eervolle vermeldingen: 
74 punten, nr 5, De koninging, Gerda en Lei Eurlings. 
3e prijs, 75 punten, nr. 16: Potloden, sjerpe punten, Prickaerts 
2e prijs, 77 punten, nr. 9: Holenders, Weggemans. 
1e prijs, 79 punten, nr. 2: Dr Zak, Frank Claessens 
 
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 6 groepen 
Eervolle vermeldingen: 
74 punten, nr 16A: De gondoliers, extoppers 
3e prijs, 76 punten, nr. 10: Sjins Golfclub, Ad Caubo. 
2e prijs, 79 punten, nr. 7 : Maat zeuk neuje pestjaor, Marco Nix 
1e prijs, 82 punten, nr. 14 :Medisch centrum Sjin, Maria Bock 
 
Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 7 groepen 
Eervolle vermeldingen: 
74 punten, nr.4, De Toppers, Paul Bemelmans 
74 punten, nr.12 , Cowboys, Sjinero’s 
3e prijs, 75 punten, nr. 15: In Engwegen is ut ummer bonanza, Engwegerhof 
2e prijs, 83 punten, nr. 6: Sambagroep met trommels, Jolanda Lebon 
1e prijs, 90 punten, nr. 18, Sjin Vikings. 
 
Ook dit jaar weer een ereprijs.  
De ereprijs, hiervoor moeten er 90 punten of meer worden behaald, gaat dit jaar met 91 
punten naar nr.14A, Prins Jan durch ziene bril bekeken, Bekkers. 
 
Schin op Geul, 6 maart 2011.  Marlies Elsner-Vleugels, Zef Swillens, Jean Sleijpen 


