JURYRAPPORT OPTOCHT CV DE WATERRATTE OP 10 FEBRUARI 2013
Zonnig en koud met een temperatuur van rond nul en een gure zuid oosten wind. Al met al
redelijk weer voor de carnavalisten en toeschouwers. Het publiek genoot van een prachtige
optocht van hoog niveau. De naam jubileum optocht meer dan waard.
Ook dit jaar kwam de optocht moeizaam op gang met veel oponthoud.
Wederom een oproep aan de deelnemende groepen en wagens om bij vertrek snel en goed
aan te sluiten.
De presentatie van de groepen en wagens was op twee uitzonderingen na prima.
Er deden dit jaar 20 groepen aan de optocht mee.
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 325.
De deelname in Valkenburg mocht er ook weer zijn:15 groepen.
Doordat Sjin zo een prachtige optocht had was het jureren dit jaar een heel moeilijke klus. Het
duurde dan ook behoorlijk voordat er “witte rook” was. Vooral categorie drie was moeilijk.
Hier deden een aantal groepen en wagens mee, die bijna allemaal een prijs verdienden. Maar
er moest toch een keuze worden gemaakt. De jury is zich ervan bewust dat dit tot
teleurstellingen zal lijden. Maar het gaat tenslotte niet om de prijzen, dat is mooi
meegenomen, maar om het meedoen en sjpas en lol te hebben.
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 1 groep.
3e prijs, 88 punten, nr.15, Henk en Roos, Mariet Cuijpers.
2e prijs, 94 punten, nr.20: Ich gaon zurrge dat ich eine ièrste pries krieg veur het gruenste
durrep, Joeri Jakus
1e prijs, 108 punten, nr. 9:3x 11 jaar fam. Vanmechelen in de optoch van de Waterratte, Ger
en Lei Eurlings.
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 8 groepen
3e prijs, 88 punten, nr. 5: Keu, Koen Stevens
2e prijs, 96 punten, nr. 2: Veer deile der kook oet, fam. Franken/Teunissen.
1e prijs, 97 punten, nr. 6: Peuterspeelzaal, Maria Bock.
Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 7 groepen
3e prijs, 99 punten, nr.10: Gangnamstyle, Sjinstylers
2e prijs, 108 punten, nr.16: Veer schroeve ut tempo op, fam. Schrouff
1e prijs, 111 punten, nr.8: Om parkeergeld te sparen komen die van Sjin met de gondel
gevaren, C.Cuijpers, Engwegen.
Omdat het dit jaar het jubileum jaar 3x11 is heeft de CV een jubileumprijs beschikbaar
gesteld.
Deze prijs gaat met 113 punten naar nr. 11, De Rattevengersj van Ron Vonken.
En dan ook nog een ereprijs.
De ereprijs gaat dit jaar met 115 punten naar nr.14, Lakeien van het prinsepaar, Chantal
Gerekens.
Schin op Geul,10 februari 2013.
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