
JURYRAPPORT OPTOCHT CV DE WATERRATTE OP 15 FEBRUARI 2015 
 
Voorjaarsweer met een temperatuur van ruim 10 graden met een heerlijk zonnetje gaf aan de 
optocht een vrolijk en fleurig geheel. Er stond veel publiek langs de kant, dat heeft genoten 
van een mooie optocht van prima kwaliteit. 
Het aantal groepen was minder dan vorig jaar. Er deden dit jaar 17 groepen aan de optocht 
mee. Aantal deelnemers aan de optocht van Sjin: ongeveer 300.  
De deelname in Valkenburg mocht er ook weer zijn:11 groepen. Van de optocht in 
Valkenburg is Schin op Geul nog steeds de kern met de meeste groepen. 
De muziek in de optocht was niet alleen kwalitatief goed maar ook zeker niet te hard. 
De optocht trok zonder veel haperen door ons dorp waardoor het plezierig was om naar te 
kijken. De jeugd was flink oververtegenwoordigd, hetgeen alleen maar is toe te juichen. 
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:71 punten, 5: Ich vusch ummer achter het net, Juri Jakus 
2e prijs, 79 punten, 6: Veer gaon veur de punten, Charlotte Keulen 
1e prijs, 81 punten, nr.10: Veer goan ummer mit,  Ger en Lei Eurlings. 
 
Categorie 2: groepen en kleine wagens van 4 t/m 10 personen, 8 groepen 
3e prijs, 74 punten, nr. 11: NTB van Jorch Chambille 
2e prijs, 76 punten, nr.2: Love boat van Mariet Cuijpers. 
1e prijs, 80 punten, nr.13: Blauw van  Chantal Gerekens. 
 
Categorie 3, grote groepen en wagens vanaf 11 personen, 7 groepen 
Eervolle vermelding: 72 punten, nr 9: Sjin Romano’s 
3e prijs, 77  punten, nr.7: Ark van Noach,  Manége Engwegerhof 
2e prijs, 79  punten, nr.15: Auch dit joar steke veer ozze kop neet in ’t zand, Mandy Schaeks 
Croes. 
1e prijs, 81 punten, nr.3: Sportschool “De Grach” van Ine Fraiquin. 
De ereprijs gaat dit jaar met 84 punten naar nr.12, Sjin Vikings 
Dan is er dit jaar een jeugd ereprijs: 81 punten, nr 8: Sjin op ziene kop van de Sjinkids, 
Chantal van Weersch 
 
Schin op Geul,15 februari 2015 , Zef Swillens, Jean Sleijpen. Karel Keulen 
 
 


