JURYRAPPORT OPTOCHT CV DE WATERRATTE OP 2 MAART 2014
Voorjaarsweer met een temperatuur van ongeveer 7 graden en af en toe een heerlijk zonnetje
gaf aan de optocht terecht de naam bonte stoet. Het publiek heeft hierdoor genoten van een
prachtige optocht van hoge kwaliteit.
Ieder jaar vermelden we weer dat nu toch wel de top is bereikt. Maar het kan steeds nog
hoger.
Er wordt steeds meer op gebeurtenissen in ons dorp gezinspeeld. Dit is een positieve
ontwikkeling.
De groepen en wagens waren prima verzorgd met veel originele ideeën.
De presentatie van de groepen en wagens was op een paar uitzonderingen na prima. Omgaan
met bier consumptie blijft toch nog steeds moeilijk.
Er deden dit jaar 20 groepen aan de optocht mee.
Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 300.
De deelname in Valkenburg mocht er ook weer zijn:14 groepen. Van de optocht in
Valkenburg is Schin op Geul de kern met de meeste groepen.
Dit jaar een apart compliment voor de fanfare. Mooie nieuwe kostuums en veel muziek. Zij
hebben de optocht zeker twee keer gelopen doordat zij bij oponthoud al lussen makend het
wachten met hun vrolijke muziek voor het publiek een stuk aangenamer maakten.
In categorie “2” zijn twee groepen met een gelijk aantal punten geëindigd. Omdat er dit jaar
een “vakjury” langs de optocht was. Heeft de jury deze geraadpleegd. Ook zij kwamen tot
dezelfde conclusie. Dus twee groepen hebben een derde prijs gekregen.
Dit jaar heeft de jury eenmalig een prijs toegekend aan een groep jong aanstormend carnavals
talent. Mooie afwerking en een zeer enthousiaste presentatie. De groep eskimo’s krijgen
hiervoor de super cool prijs.
Rest nog dank aan alle medewerkers, die hebben gezorgd dat de optocht veilig door ons
mooie dorp kon trekken.
Categorie 1: groepen tot en met drie personen, 1 groep.
3e prijs:69 punten, nr.8A, Het weurd tied dat de haan truk kump op de kirktoare want de
hinne ware onrustig, Joeri Jakus.
2e prijs, 78 punten, nr.11A: Hollandse penningmeester van de CV, Edwin van Kempen
1e prijs, 82 punten, nr.10: Ich hub eine nuuje bril, Ger en Lei Eurlings.
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 8 groepen
3e prijs, 70 punten, nr.2: Winters, Jorg Chambille.
3e prijs, 70 punten, nr. 15 vrienden en vriendinnetjes van jeugdprinsenpaar, Edith van
Weersch
2e prijs, 71 punten, nr. 4:De haan is weg, Maria Bock.
1e prijs, 83 punten, nr.13: De kleine koning, Chantal Gerekens.
Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 7 groepen
3e prijs, 76 punten, nr.6: Glasvezel, De Grach
2e prijs, 83 punten, nr.12: Sjin Vikings
1e prijs, 84 punten, nr.11: Butterfly’s, René Schols.
En dan ook nog een ereprijs.
De ereprijs gaat dit jaar met 88 punten naar nr.14, Heen en weer in de achtbaan, Ron Vonken.
Schin op Geul,2 maart 2014. Marlies Elsner-Vleugels, Zef Swillens, Jean Sleijpen.

