
 

 

 

 

 

 



TOTAALOVERZICHT 

RANG. CATEGORIE NR CORSOGROEP TITEL JURYPUNTEN PUBLIEKSSTEMMEN 
1 Jeugd 4 Firmaatjes Snoep goed 170,7 458 

2 Jeugd 5 
De zoontjes 
van de 
Trambaan 

De krab van 
het wad 

166,3 812 

3 Jeugd               3 Witte Rook jr. 
Hoe vangen 
cowboys 
INDIANEN? 

157,1 272 

4 Jeugd               2 
De Rode 
Smurfen 

Emoticon World 155,5 46 

5 Jeugd 6 De Shoppers Ons EK 149,5 287 

1 Klein 12 
Corsogroep 
Osroc 

Uniek! 171,5 318 

2 Klein 9 
De Snikkende 
Leeuwen 

Max Verstappen 
heeft weer pech 

168,0 840 

3 Klein 10 De Naald Wereld-slak 164,8 264 

4 Klein 11 De Favorieten 
Trekt de 
gemeente de 
stop eruit? 

163,3 320 

5 Klein 8 
De 
Corsofanaten 

De reis van je 
leven 

162,8 82 

6 Klein 7 ‘t Gaspitje 
Er komt wat 
langs 

161,5 51 

1 Midden 18 De Soepkippen 
Pirates of the 
Carribbean 

179,7 865 

2 Midden 15 Lutjefleur 
Haastige spoed 
is zelden goed 

176,7 335 

3 Midden 13 Kokoledo’s 
Alvin en de 
Chipmunks 

166,4 75 

4 Midden 17 Witte Rook 
Zo vangen 
COWBOYS 
Indianen! 

165,4 215 

5 Midden 16 Badmutsies Maanvakantie 161,2 118 

6 Midden 14 Bosdorp 
2 x een 
pandabeer 

160,5 267 

1 Groot 23 Corsomini’s Jakoezie? 184,3 803 

2 Groot 20 
De jongens van 
de Trambaan 

Soepzooitje 180,5 305 

3 Groot 
22 

De Spreeuwtjes 
Let’s Corso, Let’s 
Dance 

179,3 239 

4 Groot 
19 

Firma 
Langverwacht 

Gewenst of 
ongewenst? 

177,7 221 

5 Groot 
21 

JJ de Sioux 
Vandaag ben ik 
de baas 

172,8 272 
 

 

 

 

 



 

Totaal aantal publieksstemmen: 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990    
3416 2868 3370 2862 2534 2058 2144 1148    

           
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
1002 1072 131 660 668 961 1766 1599 714 1169  

           
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1263 1104 1249 2097 1596 2027 1650 1642 1696 1805 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017    

1503 1490 1601 1834 1738 1690 1875    
 

 

De originaliteitprijs:  
Deze werd ook dit jaar toegekend door de groepen zelf. 20 Groepen hebben hun stem uitgebracht. 
De winnaar is geworden: De Soepkippen met Pirates of the Carribbean. 
Zij kregen 7 stemmen. 

 
De Aanmoedigingsprijs van het NoordHollands Dagblad 
Dit jaar toegekend aan Corsogroep De Naald. 
 
De best verlichte wagen kreeg het volgende compliment: 
De best verlichte wagen is geworden: De soepkippen met Pirates of the Carribbean! Onze motivatie: 
“De meeste wagens waren voorzien van verlichting, waarvan de grotere wagens er positief 
uitsprongen. De wagen die er uitsprong met goede en voldoende verlichting aan elke kant was naar 
ons oordeel de Soepkippen met Pirates of the Carribbean. Deze wagen is ook zonder figuranten voor 
de avondbezoekers het aanzien waard.  

De juryleden: 
De cijfers en commentaren achter de nummers 1 t/m 5 in het juryrapport zijn gegeven door: 
 

1. Rutger-Jan Bredewold uit Haringhuizen, beeldend kunstenaar. Jureert voor de 
vierde keer. 

2. Mirjam Sijtsma uit Middenmeer, styliste. Jureert voor de vierde keer. 
3. Nel Sepers uit Nieuwe Niedorp, bloemist. Jureert voor de eerste keer. 
4. Rob Glas uit Anna Paulowna, beeldend kunstenaar. Jureert voor de derde keer. 
5. Ad Vermeulen uit Teteringen, grafisch vormgever en fotograaf. Jureert voor de 

eerste keer. 
Figurantenprijs: 
Wordt beoordeeld door 2 juryleden t.w. Maaike Heijne en Gertruud Keetman, zij gaven elk een 
cijfer en hun feedback is te lezen onder nr. 6. 
 



JEUGD 

1
e
 Firmaatjes  

‘Snoep goed’ 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 8,5 8,5 9 35,00   

2 8,5 9 9,5 8,5 35,50   

3 8 8 8 8 32,00   

4 8 8,4 8,2 8,6 33,20   

5 8 8 9,5 9,5 35,00   

6       7,5 en 7 = 14,5 

          170,70   

 
1. Prachtige figuranten. De wagen en opbouw waren echt jeugd. Totale styling zag er goed uit. 

Het hele idee was goed weergegeven. Misschien een idee om volgend jaar wat meer tijd in 
de wagen te steken in plaats van de (hoewel erg leuk) figuranten! 

2. Wat een heerlijk zoet onderwerp. Wat hebben jullie dat met zo’n grote groep met 
verschillende leeftijden prachtig gedaan. Vooral de kleuren vond ik schitterend, gebaseerd 
op het snoep in de kraam. Eenvoudige en strakke afbeeldingen op de zijkanten! Wat keurig 
geplakt allemaal. Leuke details met echte snoepdecoratie. De jongen met suikerspinhaar 
maakte de wagen echt af. 

3. Leuk onderwerp met een achterliggende boodschap. Wat een goed ontwerp met leuke details; 
een rijdende snoepkraam, wie wordt daar nou niet vrolijk van? 
De afbeeldingen op de zijkant hadden iets groter gekund dan waren ze wat duidelijker.  

4. Mooie opbouw en kleurrijk. Goed gebruik gemaakt van bestaande snoepgoed wat het geheel 
afmaakte. 

5. Wat een prachtige snoepkraam hebben jullie bedacht. Mooi van vorm en mooi door de jeugd 
beplakt. De kleuren van de kraam, het snoep en de groet groep eromheen waren perfect op 
elkaar afgestemd. Een feest voor het oog! 

6. Om op te vreten! Kleuren mooi doorgevoerd, zelfs de haren. Mooie aanvulling op de wagen. 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   1e - 170,7 punten 
Publiek: 2e - 458 stemmen 
 



2
e
 De zoontjes van de Trambaan  

De krab van het Wad 

 
 
 

 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 8,5 9 9 9 35,5   

2 9 9 9 8,5 35,5   

3 7 8 7,5 8 30,5   

4 8 9 8,4 8,9 34,3   

5 7 8 8        7,5 30,5   

6          
 6- en 6- = 11,5 

     166,3   

 
1. Zonder meer een heel goede wagen, mooi qua kleur en ruimtelijkheid. Voor mij hoorde deze 

wagen niet meer bij de jeugd maar bij klein. Gezien het niveau van deze wagen zou ik jullie 
willen adviseren om die stap te doen. 

2. Deze krab bewoog zich sierlijk en elegant door de straten van Winkel. Prachtig resultaat. 
Mooie lijnen, kleurovergangen goed uitgevoerd en erg netjes geplakt. Zat technisch ook goed 
in elkaar, mooi nieuw onderstel. 

3. Wat een spannend ontwerp: een mooie ruimtelijke krab. Het idee sloot ook mooi aan bij de 
wagen van jullie ouders. Qua kleur was het mooi geweest om er nog iets meer rood/zwart in 
te gebruiken. Jullie hadden het om de wagen heen nog wat meer kunnen aankleden door bijv. 
in strandsfeer verkleed te zijn. 

4. Erg mooie krab. Prachtige kleuren en goed ontworpen. Dat wordt dus volgend jaar nog 
mooier. Heel mooi gedaan. 

5. Mooie krab, goed in vorm gebracht. De krab zag er spannend uit. Toch was er weinig meer te 
zien dan de krab. 

6. Wadlopers? Wat lopers? In strandkleding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:  2e - 166,3 punten 
Publiek: 1e - 812 stemmen 



3
e
 Witte Rook jr.  

Hoe vangen cowboys INDIANEN? 

 
 
 
 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 8 8 7,5 7,5 31,0   

2 8 8,5 8,5 8,5 33,5   

3 7 7 7,5 7,5 29,0   

4 8 8,2 8 7,9 32,1   

5 7,5 8 8 8 31,5   

6          
 8 en 8- = 16- 

     157,1   

 
1. Leuk gedaan de wigwam. Mooi in kleur, ook de totempaal zag er goed uit. Strak 

mozaïekwerk. Ook de figuranten waren mooi. 
2. Wat een leuk idee om samen met een andere wagen jullie thema uit te dragen. De totempaal 

zag er heel kunstig uit. Mooie details en kleuren gebruikt. Tent was heel herkenbaar. Jullie 
vormde samen met de andere wagen een schitterend geheel! 

3. Ook jullie maakten er een feestje van met jullie mooie totempaal die mooi aansloot bij de 
wagen van Witte rook senior, leuk bedacht zo deze combinatie, een feest voor jong en oud. 

4. Mooie verschijning en echt door de kids gemaakt. Het geheel paste perfect bij het 
aansluitende grote werk. 

5. Leuk idee om een tipi met totempaal te bouwen en net voor de saloon te rijden. De 
totempaal was prachtig afgewerkt met verschillende kleurmotieven. Mooi geheel! 

6. Hele enthousiaste kinderen, echte indianen/ cowboys, prachtige verschillende outfits. Mooie 
samenwerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   3e - 157,1 punten 
Publiek: 4e - 272 stemmen 
 



4
e
 De Rode Smurfen 

Emoticon World 

 
 
 
 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 8 7,5 7,5 7 30,0   

2 8 7,5 8,5 8 32,0   

3 7 8 7,5 7 29,5   

4 8 8,1 7,9 8 32,0   

5 8 8 8 8 32,0   

6           
 6 en 6 = 12 

     155,5   

 
1. Een leuk idee. Ook goed in de uitvoering, de volgende keer wat meer tijd steken in het 

mozaïekwerk. 
2. Het onderwerp deed me terugdenken aan vorig jaar, maar toch hebben jullie op geheel 

eigenwijze er een wagen van gemaakt. Iedereen gebruikt dagelijks deze Emoticons en jullie 
hebben deze heel herkenbaar uitgebeeld. Het is een vrolijke wagen geworden, 3D kwam ook 
goed uit. Telefoontje achterop mooi geplakt!  

3. Wat een mooie kleurige wagen met een mooie voorkant daar word je vrolijk van! Actueel 
thema: we gebruiken ze elke dag om onze gevoelens uit te drukken. De afwerking kon nog iets 
netter. 

4. Wie gebruikt het niet op ze telefoon, de Emoticon symbolen. Het is niet meer weg te denken 
in een berichtje op je telefoon. De opbouw was goed gedaan en het thema was duidelijk. 
Geheel compleet en goed gedaan. 

5. Jullie hebben een leuk onderwerp gekozen met veel mogelijkheden. De wagen vond ik erg 
sprekend en overzichtelijk. Mooie totaalopbouw! 

6. Zorgvuldig geschminkt. Waar zijn de Emoticon bordjes gebleven? Die hebben we niet meer 
teruggezien? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   4e - 155,5 punten 
Publiek: 5e - 46 stemmen 
 



5
e     

De Shoppers 

      Ons EK 

 
 
 
 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 8 7,5 7 7 29,5   

2 8 7,5 8,5 8,5 32,5   

3 7 7 7 8 29,0   

4 8 7,5 7 7 29,5   

5 7 7 7 8 29,0   

6          
 7 en 7 = 14 

     149,5   
 

 
1. Het was een goed idee maar zelf zou ik iets meer aandachtsteken in de ruimtelijkheid. De 

wagen oogde nu erg massief. Het mozaïekwerk zag er goed uit, mooi strak en daarom zou ik 
volgend jaar kiezen voor de ruimtelijke kant. 

2. Meiden, knap samenspel! Wat stoer dat jullie deze wagen zelf gebouwd hebben. Vorm van 
de kaas had wat mij betreft wat eleganter gemogen. Het is wel een groot ‘blok’ geworden. 
De oranje leeuw hebben jullie netjes uitgewerkt, grasveld leuk als ander materiaal gebruikt. 
Mozaïek achterop netjes geplakt. Voor een eerste deelname een keurige wagen! 

3. Een stoere meidengroep met een stoere wagen. Actueel thema dat goed bij jullie past en dan 
loopt er ook nog één van de toppers van het EK mee. De toevoeging van het gras was gedurfd 
maar zeker van toegevoegde waarde. Jullie hadden de shirts erop groter mogen maken dan 
was het iets sterker geweest. 

4. Damesvoetbal je kan er niet om heen heren!!!!!!! Hier werd toch weer duidelijk gemaakt dat 
het toch echt niet alleen een heren spel is. Geheel leuk bedacht, wel beetje hoekig maar wel 
duidelijk, grasmaaier ontbrak alleen. Op naar volgend jaar maar, dan even wat meer 
vormgeving. 

5. Knap hoor! Voor de eerste keer meedoen en dan zo’n wagen voor elkaar krijgen. De grasmat 
was een vondst! Volgende keer misschien iets meer spanning in de vorm/opbouw. 

6. Mooi elftal met duidelijk onderscheidsrechters en aankomend talent. Leuke achterste man!!! 
 

 
 
 
 

Jury:   5e - 149,5 punten 
Publiek: 3e - 287 stemmen 
 



KLEIN 
 

1
e
 Corsogroep Osroc 

Uniek! 

 
 
 
 

 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 10 9 9,5 37,5   

2 8 9 9 9 35,0   

3 7,5 8 8 7 30,5   

4 9 9 9 9 36,0   

5 8 8,5 8 8 32,5   

           
 n.v.t. 

     171,5   
 

 
1. Prima gedaan. Geweldig ruimtelijke wagen. Prachtige details en als ik naar het geheel kijk 

een supermooie Corsowagen. Tip: maak de volgende keer de banden even zwart. 
2. Nou Uniek was deze wagen zeker. Wat een schitterend eindresultaat. Zo mooi afgewerkt. Er 

zat een mooi lijnenspel op de wagen, alles mooi in verhouding. De bloemen hielden de 
wielen mooi uit het zicht. Wat een vooruitgang boeken jullie als Corsogroep!! 

3. Wat een verschil met vorig jaar toen jullie een hoge wagen bouwden. Nu een compacte 
wagen met veel oog voor detail. “Unieke” uitvoering van een prachtige kameleon op een 
stoere boomstam. Mooi van kleur met een prachtige voorkant. Ben benieuwd naar volgend 
jaar! 

4. Mooie opbouw en goede kleuren. Duidelijk door gepakt klaar voor nog beter werk. 
5. Mooie compacte wagen! Van alle kanten is er iets te zien. Kameleonkleuren ‘niet helemaal’ 

bereikt, maar mooi totaalbeeld en contrast. 
6. Geen figuratie, alleen wildlife-nummerbordloper. 

 
 

 

 

 

 

Jury:   1e - 171,5 punten 
Publiek: 3e - 318 stemmen 
 



2
e
 De Snikkende Leeuwen 

Max Verstappen heeft weer pech 

 
 
 
 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 9 8,5 9 35,5   

2 7,5 8,5 8,5 9 33,5   

3 8 8 8 8,5 32,5   

4 8 8,8 8,7 9 34,5   

5 8 8 8 8 32,0   

6          
 7+ en 7,5 = 15- 

     168   

 
1. Prima keuze qua onderwerp. Ook de constructie was heel knap. Zo’n snelle bolide in 

bloemen. Toch een super strak resultaat, ook de figuranten deden heel goed mee en waren 
een aanwinst. 

2. Deze auto was helemaal op schaal nagemaakt, echt knap gedaan. Wetende dat jullie geen 
afmetingen of informatie kregen, maar alles van een plaatje moesten namaken. Logo’s 
grappig aangepast. De figuranten en het toneelstukje erom heen maakte het helemaal af. 
Voor iedereen een mooie attractie om voorbij te zien gaan.  

3. Actueel onderwerp dat jullie hebben vormgegeven in een prachtige racewagen. Mooi van 
kleur en met leuke originele details. De figuranten zorgen voor extra toegevoegde 
amusementswaarde en maken het plaatje compleet. 

4. Wie kent hem inmiddels niet de snelle man en ook een echte pechvogel, Max. 
Prachtige auto nagebouwd op schaal, incluis de details. Het geheel eromheen tijdens de 
optocht maakte het compleet. Pitstop inbegrepen met luchtsleutels en bij brand even 
blussen. Knap werk. 

5. Perfect nagebouwde racewagen met bijpassende entourage. De kleurbasis van de auto was 
goed gekozen waardoor de teksten en logo’s mooi uitkwamen. 

6. Praatpaal mooi gevonden, stijlvolle pit crew, red lions leuk gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   2e - 168 punten 
Publiek: 1e - 840 stemmen 
 



3
e
 De Naald 

Wereld slak 

 
 
 
 

 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9,5 9 9 9 36,5   

2 8,5 8 8,5 8 33,0   

3 7,5 8 7,5 8 31,0   

4 8 8,3 8,5 8,5 33,3   

5 8 7,5 7,5 8 31,0   

6           
 7,5 en 7+ = 15- 

     164,8   

 
1. Dit zag er goed uit! De opzet was heel ruimtelijk met veel goede details. Eigenlijk had het 

geheel de uitstraling van een middenwagen. 
2. Door de klimaatverandering o.a. geen strenge winters meer en daarom meer insecten op 

aarde. Ze nemen onze wereld over. Mooi uitgebeeld. Sierlijke wagen, die laag bij de grond 
hing. De slak kroop voorbij. Kleine lieveheersbeestjes vond ik een leuke toevoeging rondom 
deze vrolijke corsowagen. 

3. Mooi ontwerp, een compacte wagen waarop van alles te zien is. 
Actueel thema. Nette afwerking en leuke figuranten. 
Door de witte voorkant werd de wagen in kleur wat naar beneden gehaald.  

4. Duidelijk thema, de opwarming van onze aarde, met alle gevolgen van dien. Mooie opbouw 
en kleuren. 

5. Bijzonder onderwerp! De opbouw was sterk! De kleuren contrasteerden goed. Toch is het 
jammer dat bijvoorbeeld de vleugels van de vlinder aan de romp zaten ‘vastgeplakt’, 
waardoor het geheel wel ‘zwaar’ overkwam. 

6. Insecten: natuurgetrouw weergegeven. Leuke schmink, imker aan het roer. Ze zoemden om 
de wagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   3e - 164,8 punten 
Publiek: 4e - 264 stemmen 
 
 



4
e
 De Favorieten 

Trekt de gemeente de stop eruit? 
 

 
 

 
 

 

  
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 8 8 8,5 33,5   

2 9 8 8,5 8,5 34,0   

3 8 8 8 8,5 32,5   

4 9 8 8 7,8 32,8   

5 8 7 7,5 8 30,5   

6           
 8,5 en 9 = 17,5 

     163,3   

 
1. Onderwerp actueel een stuk weergegeven. Misschien volgende keer ook een figuur op de 

wagen weergeven. Het bleef naar mijn gevoel daardoor wat plat. Terwijl jullie zulke leuke 
figuranten hadden. 

2. Jullie hebben wederom weer een actueel vraagstuk uitgebeeld. Wat gaat de gemeente met 
de zwembaden doen? Op een leuke ludieke manier uitgebeeld, figuranten maakte het tot 
een levendig geheel. Strakke letters gemaakt, Badhuisje tot in detail nagemaakt. Water mooi 
uitgebeeld met folie en blauwe kleur. Mooi stukje theater om naar te kijken!! 

3. Actueel regionaal thema gebruikt om tot een ontwerp te komen waarin de dreigende sluiting 
van onze zwembaden heel letterlijk wordt uitgebeeld. Goed strak uitgevoerde wagen, mooi 
van kleur en met functioneel gebruik van de spuitbus het wapen van Hollands Kroon in de 
echte kleuren gezet. 

4. Leuke opbouw met een duidelijke boodschap, hoe moet het verder met de zwembaden in 
Hollands Kroon. De aandacht is er, nu nog de oplossing. 

5. Actueel onderwerp! Creatief opgelost! De stop ging op en neer. De ‘badgroep’ was erg leuk. 
De wagen was wel erg recht toe - recht aan. 

6. Leuke vondst het oude (badpakken) en het hedendaagse (zwembandjes). Fantastische 
liedjes, dans en uitroepen (wie gaat er mee naar de Wirg nu het nog kan?!). Publiek raakt 
betrokken. 

 
 
 
 
 

Jury:   4e - 163,3 punten 
Publiek: 2e - 320 stemmen 
Figurantenprijs 
 
 
 



5
e
 De Corsofanaten 

De reis van je leven 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 8,5 8 8 8,5 33,0   

2 8 8 8 8,5 32,5   

3 7,5 7         6,5  8 29,0   

4 8 9 8,8 9 34,8   

5 8,5 8,5 8 8,5 33,5   

6           
 7 en 7 = 14 

     162,8   

 
1. Het zag er goed uit. Het vliegtuig was zeker goed gedaan. Misschien zouden jullie de 

volgende keer toch nog iets meer op zoek moeten gaan naar datgene wat het EXTRA maakt. 
2. Wat een leuke woordspeling. Corsolijke Luchtvaart Maatschappij. Het onderwerp hebben 

jullie duidelijk uitgebeeld. Vliegtuig zweefde letterlijk boven de verschillende continenten. 
Mooie letters geplakt en kleuren goed verdeeld. Ik hoop voor jullie dat je nog veel van deze 
mooie werelddelen mag gaan bekijken in jullie leven!! 

3. Leuk idee. Mooi dat het vliegtuig loskomt van de aarde dat maakt de constructie ruimtelijk. 
De wereldbol had meer kunnen spreken qua kleur, was nu een beetje saai. De figuranten als 
stewardessen maakten het geheel mooi af. 

4. Leuke opbouw en een duidelijk thema. Vormgeving kan beter. 
5. Prima idee. Creatief uitgewerkt. De ‘eigen’ vorm/opbouw spreekt erg aan. Ook de doorkijk 

tussen de wereldbol en het vliegtuig geeft een mooi open beeld. 
6. Duidelijk vormgegeven figuranten, vult de wagen mooi aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   5e - 162,8 punten 
Publiek: 5e - 82 stemmen 
 
 



6
e 

’t Gaspitje 

Er komt wat langs 
 
 
 

 

 

 
 

 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 8 9 8 8 33,0   

2 8 9 8,5 8,5 34,0   

3 7,5 7,5         8  8 31,0   

4 8 8,5 8,5 8,5 33,5   

5 7,5 7 7,5 8 30,0   

6           
 7- en 7- = 14- 

     161,5   

 
1. Leuk neergezet! Door uit de lijn te gaan kreeg het huisje een wat minder massief uiterlijk. De 

koekoek kwam maar weinig uit zijn hokje en dat vond ik jammer. Een heel mooi verzorgde 
wagen.      

2. En dat was een koekoeksklok geworden! Wat een mooi huisje hebben jullie gebouwd, hij 
stond ook mooi op de wagen, beetje schuin. Leuke toevoeging van krans voorop. De maskers 
waren zelf gemaakt, zagen er leuk uit. En jullie hadden mooie shirtjes besteld. Het zag er 
allemaal netjes uit. 

3. Er komt zeker wat langs! Een enthousiaste jonge groep met een vrolijke wagen waar je blij 
van wordt! Mooi van kleur en met leuke details zoals het deurtje en het nest voorop. Ben 
benieuwd naar volgend jaar. 

4. Prachtige koekoeksklok. Erg leuk afgewerkt en kleurrijk. Mooi geheel en het nest was goed 
bedacht. 

5. Leuk idee om een koekoeksei in een vreemd nest te combineren met een koekoeksklok/-
huisje. Jammer dat de koekoek niet zo vaak naar buiten kwam. 

6. Mooie vogelmaskers, 1 enthousiaste danser, bracht vrolijkheid en hield ons bij de tijd 
(koekoek!).  

 

 
 
 
 

Jury:   6e - 161,5 punten 
Publiek: 6e - 51 stemmen 
 
 



MIDDEN 

1
e
 De Soepkippen 

Pirates of the Carribbean 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 10 9 9,5 9,5 38,0   

2 8,5 9,5 9,5 10 37,5   

3 7,5 8,5 8,5 8,5 33,0   

4 8 9,2 8,7 8,8 34,7   

5 9 9 9 9,5 36,5   

6           
 8,5 en 8 = 16,5 

     179,7   

 
1. Geslaagd! Zeg je dan. Goed in detail. Stevig in uitvoering. Opmerking misschien moet zo’n 

schip ietsje scheef hangen. Spanten en rook gaven de romp prachtig weer.    
2. Deze corsowagen is bijna klaar voor het grote werk. Wat een schitterende wagen heeft jullie 

groep dit jaar gemaakt. Zo herkenbaar voor publiek. Samen met muziek en figuranten een 
ware attractie om naar te kijken. De vorm en stijl van het schip dat in de as is gelegd door 
brand klopt helemaal. Mozaïek achterop van Jack heel mooi uitgevoerd. Mooie lijnen door 
het openkarakter van het schip onderin. Hekwerk zijkanten mooie kleurencombinaties 
uitgevoerd.  

3. Goed gedaan Soepkippen! Jullie zijn doorgegaan op de ingeslagen weg van vorig jaar, durven 
jullie nek uit te steken en hebben ook nu weer een topwagen gebouwd. Er komt een 
indrukwekkend piratenschip Winkel binnengevaren.  Een mooi open ontwerp uitgevoerd in 
een goede overloop van kleuren. De figuranten en speciale effecten maken het geheel 
compleet. 

4. Na jaren wikken en wegen toch door gepakt en hoe. Heel slim bedacht, halfvergaan schip 
met dek en rook, zeilen en touwen. Knap en goed gedaan. Ook de aankleding van de figuren 
top. Wel een puntje van aandacht, wat nu volgend jaar? Want nu zijn de verwachtingen nog 
hoger. Op naar volgend jaar. 

5. Een feest van herkenning, deze boot. Spannende vormgeving en de kleuren waren heel mooi 
uitgekiend.  Misschien kan de vorm nog spannender door de opbouw iets schuin te zetten, 
waardoor de boot echt door zware zee gaat. 

6. Het plaatje voldoet zeker aan de verwachting, tot in de puntjes doorgevoerd. Absoluut een 
aanvulling op de wagen. Mooie schmink. 

Jury:   1e - 179,7 punten 
Publiek: 1e - 865 stemmen 
Originaliteitsprijs 
Best Verlichte Wagen 
 
 
 



2
e
 Lutjefleur  

Haastige spoed is zelden goed 

 
 
 

 

 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 10 9 9 9 37,0   

2 9 8,5 8,5 8,5 34,5   

3 8 8,5 8,5 9 34,0   

4 8,2 9 9 9 35,2   

5 9 9 9 9 36,0   

6           
 6 en 6 = 12 

     176,7   

 

1. Prima combinatie van bloemen en ander materiaal. Dit is zoals het bedoeld is. Eigenlijk zou 
deze wagen wel bij groot passen. Echt een zeer geslaagde deelname. 

2. Wat een attractie om naar te kijken. Van alle kanten interessant om voorbij te zien komen. 
Het thema is goed uitgevoerd, duidelijke figuren gemaakt. Kleurgebruik mooi verdeeld. De 
wagen is mooi van vorm. Buizen van het stuur een goede toevoeging aan wagen. 

3. Goed doordachte constructie met een mooi vormgegeven duo van uitersten: de haas en de 
schildpad. Jullie hebben weer een superstrakke wagen op de weg gezet, mooi van kleur en 
keurig netjes afgewerkt. Stoer frame op de motor en mooie uitdrukking van de haas. 
Al met al een indrukwekkend geheel. 

4. Hele dikke motor met zijspan met daar op een haas als onthaasten met een knipoog. 
Erg leuk bedacht en slim gebruik gemaakt van materiaal. Mooi groot en in verhouding, met 
passende muziek. 

5. Wat een vondst! Prachtige totaal vorm. Van alle kanten een feest om naar te kijken. Vormen 
lekker ‘overdone’. Groteske wagen met toch een evenwichtige opbouw. Mooi contrasterend 
kleurgebruik. 

6. Heer in fleurig kostuum, ons is de relatie van dit pak met de wagen niet duidelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   2e - 176,7 punten 
Publiek: 2e - 335 stemmen 
 
 



3
e
 Kokoledo’s 

Alvin en de Chipmunks 

 
 
 

 

 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 10 9 9         8,5 36,5   

2 8 8,5 9 8,5 34,0   

3 7 8 7,5 7,5 30,0   

4 8 8 7,9 8 31,9   

5 8 8,5 9 8,5 34,0   

          
 n.v.t. 

     166,4   

 
1. Goed gedaan in kleur, goed gekozen muziek en prachtig gedaan met de afwerking. Ook de 

figuren waren fijn ruimtelijk. 
2. Wat een compleet geheel deze wagen, gitaar en de figuren heel goed uitgebeeld. Alles was 

mooi in verhouding. Ik miste nog wat beweging op de wagen, misschien hadden de handen 
heen en weer kunnen bewegen… Kleuren goed verdeeld, snaren van de gitaar een leuk 
alternatief materiaal. 

3. Mooi vormgegeven wagen met de gitaar als ondergrond. Strak uitgevoerd en netjes 
afgewerkt. Het aanstekelijke muziekje zorgt dat je de wagen niet vergeet, het blijft in je 
hoofd zitten! De zijkant van de wagen was erg zwart waardoor het geheel vrij zwaar 
overkomt.  

4. Mooie opbouw en goed bedacht op een gitaar als podium. Muziek erbij en spelen maar, 
details waren goed uitgevoerd. 

5. Prachtige wagen met vrolijke muzikanten. De ‘gitaarbodem’ was een vondst. Rondom mooie 
totaal opbouw en goed contrastrijk kleurgebruik. 

6. Geen figuratie, alleen dame met nummerbord met roze hoed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   3e - 166,4 punten 
Publiek: 6e - 75 stemmen 
 
 
 
 



4
e     

Witte Rook  

      Zo vangen COWBOYS Indianen! 

 
 
 

 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9        8,5 8,5 8,5 34,5   

2 8 8,5 9 9,5 35,0   

3 7,5         7,5 8,5 8,5 32,0   

4 7,5 8,9 8 8 32,4   

5 8 7 8 8,5 31,5   

6           
 8,5 en 8,5 = 17 

     165,4   

 
1. Kleurrijk en geweldig was de combi met de kleintjes. Jullie zouden eigenlijk de prijs voor 

vrolijkheid van groepswerk moeten krijgen! Wat een energie! 
2. Een wens die jullie al heel lang hadden om dit thema uit te werken. Wat mij betreft goed 

gelukt! Mooie details rondom de saloon, zoals de drinkbak met water, hooi in de voederbak, 
flessen en glazen rondom de bar achterop. Grappig gegeven om de bezoekers van de bar te 
laten duwen. Mozaïeken duidelijk en netjes gemaakt. Leuke combi met de jeugd wagen. 

3. Mooie strak vormgegeven wagen met veel leuke details die ervoor zorgen dat de wagen 
aantrekkelijk is en je je in het wilde westen waant. Goede kleuren gebruikt. Het 
enthousiasme van de figuranten rond de wagen is aanstekelijk en onuitputtelijk en geeft 
meerwaarde aan het corso. 

4. Grote saloon met natuurlijk een bar, klapdeuren en veranda. Mooi gemaakt en gewaagd. En 
lof voor het dans optreden dat maakt het wel. 

5. Prachtige ‘Midwest Saloon’. De hitte straalt van de omgeving af. Afwerking is prachtig. 
6. Enthousiaste groep, mooie samenwerking met de kinderen, hetzelfde thema, maar wel 

verschillende kostuums. Dit was een lust voor het oog en het oor, juist door de optredens 
tussendoor. 

 
 
 
 
 
 
 

Jury:   4e - 165,4 punten 
Publiek: 4e - 215 stemmen 
 
 



5
e     

Badmutsies  

      Maanvakantie 
 
 
 

 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 8,5 9 8,5 35,0   

2 7,5 8,5 8 8,5 32,5   

3 7,5 8 6,5 8 30   

4 8 8,2 7,5 8 31,7   

5 8 8          8 8 32,0   

 6           
 7- en 7 = 14- 

     161,2   

 
1. Het idee sprak mij erg aan, maar misschien hadden jullie naast de spectaculaire lift dat ook in 

bloemen aan de onderkant moeten neerzetten. Een mooi strak uitgevoerde wagen!     
2. Hele strakke, nette wagen. Met de tekst had misschien wel iets ludieks gedaan mogen 

worden. De beweging, lancering maakte de wagen al wel spannender. De raket en het 
vliegtuig zijn mooi in verhouding. Iets meer gebruik van kleur had de wagen voor mij 
interessanter gemaakt. 

3. Strak vormgegeven geheel, netjes afgewerkt. Constructie met beweegbaar gedeelte geeft 
meerwaarde aan de wagen evenals de rook en de figuranten. De wagen had meer kleur 
kunnen hebben, het geheel kwam nu wat sober over. 

4. De reis naar de ruimte ligt snel voor ons, dat werd hier duidelijk uitgebeeld. Mooie opbouw 
welk de raket liet stijgen en landen met natuurlijk rook, perfect. 

5. Strakke raket. Verrassend als hij omhoog gaat. Omdat hij zo eenvoudig van vorm en van kleur 
is, zou het misschien een idee zijn om de logo’s en teksten veel meer te laten spreken op de 
staart en zijkant. Nu hangen de teksten er een beetje bij. 

6. Kostuums duidelijk van toepassing. We misten reactie op het bewegen van de shuttle en 
vragen ons af hoe je dan vakantie viert op de maan. 

 

 

 

 

 

 

 

Jury:   5e - 161,2 punten 
Publiek: 5e - 118 stemmen 
 
 



6
e     

Bosdorp 

      2 x een pandabeer 

 

Jury:   5e – 161,2 punten 
P Jury:   5e – 161,2 punten 
Publiek: 5e -  118 stemmen 
u 5e -  118 stemmen Jury: 5e – 

161,2 punten 
bliek: 5e -  118 stem 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 8,5 8 8,5 34,0   

2 8 8 8 8 32,0   

3 8 8,5 8 8,5 33,0   

4 8,2 8 7,8 7 31,0   

5 8 7 8 7,5 30,5   

6          
 7 en 7,5 = 14,5 

     160,5   
 

 
 

1. De liggende panda op de boomstam lag er prachtig bij, heel natuurlijk. De voetjes van de        
panda vond ik wat stomp, terwijl het huisje, met name de dakpannen, zo mooi ruimtelijk 
waren! 

2. Mooie verschijning, de twee pandaberen. De vorm van de beren wijkt hier en daar wat af. 
Gebruik van alternatieve materialen vond ik goed gekozen. Bamboe, schors om de 
boomstam. Het theehuisje was mooi strak uitgevoerd, ik miste nog een mooie dames 
figurant in het theehuisje, dat zou het geheel interessanter hebben gemaakt. 

3. Mooie spannende constructie met op de uiteinden twee bijna aaibare pandaberen. Het 
theehuis had iets meer aankleding kunnen hebben (figuranten erin, meer kleur) het 
maakte het middengedeelte nu wat saai. Mooie details: boomschors, nagels en kussentjes 
onder de poten. Een verzorgd en net afgewerkt geheel. 

4. Wel bekend dat ook wij nu deze prachtige dieren in ons Holland mogen hebben. Geheel 
mooi gebracht maar ook lastig om het te laten spreken. Wel enorm ingezet om het geheel 
te laten spreken. 

5. De pandaberen zaten mooi in hun vacht. Het theehuis had alles om een verbinding te 
vormen tussen de twee beren, maar omdat de achterste beer naar achteren hing was er 
minder verbinding tussen de 3 elementen waaruit de wagen was opgebouwd. Een mooie 
Chinese dame had de spanning misschien verhoogd. 

6. Mooi geklede Chinese dames in rood-zwart. Wagenduwers dragen mooie rijsthoeden. 
 

 

Jury:   6e - 160,5 punten 
Publiek: 3e - 267 stemmen 
 
 



GROOT 

1
e     

Corsomini’s 

      Jakoezie? 

 

 
 

 
Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 10 10 10 10 40,0   

2 9,5 9 9,5 9,5 37,5   

3 8,5 9 9 9 35,5   

4 9 9,5 8,9 9,9 37,3   

5 8 8,5 8,5 9 34,0   

6          
 7,5 en 8 = 15,5 

     184,3   
 

1. Jullie voegen iets toe, wat nieuw is in de corso! Was het vorige jaren nog voorzichtig… nu met 
potjes, kaartjes en website een compleet product! Chapeau! Maar ook de wagen was van 
een ongekende pracht. Een geweldig detail was de selfie van Bella Clara! Hoe moet dit 
volgend jaar? 

2. Van ver af al gelijk een hele aantrekkelijke corsowagen. Dichterbij is goed te zien wat een 
mooie details er zijn verwerkt. De selfie afbeelding is een mooie gelijkenis geworden. 
Duidelijke mozaïek. Melkton achterop bestaat ook uit hele fraaie mozaïeken met 
oudhollandse patronen. Het verhaal rondom de wagen met de potjes zelfbruiner en fotoactie 
is hele leuke toevoeging. Figuranten ging helemaal op in hun rol. De bloemen op de badmuts 
zijn ware kunstwerkjes geworden. 

3. Een topper! Deze wagen had alles: een prachtige vormgeving, goed van kleur, veel grappige 
details, humor en theater met als achterliggende gedachte de huisvesting van ons vee anno 
nu. Jullie hebben je onwijs kunnen uitleven op alle grappige details (niet iedereen zal ze 
allemaal gezien hebben) die deze wagen een ontzettend hoge amusementswaarde 
opleverde.  

4. Guus kom naar huis er gebeuren rare dingen, had heel goed gepast bij dit verhaal. 
               Een koe in een tobbe met telefoon en omringt in luxe. Ook dit jaar enorm ingezet op 
               details en een thema welk een ieder wel heeft vernomen. Op verzoek kon men ook nog 
               een crème ontvangen voor een perzikhuidje en de uitleg daarbij. Een staart die bewoog,  
               wimpers, oren en bubbels. Dat wordt weer een uitdaging voor volgend jaar om te  
               overtreffen. 

5. Kijkwagen met traditionele cartoonelementen. Grappig, kleurrijk en verrassend rondom. 
6. Verfrissende welness dames, die het publiek vertroetelen en entertainen. Leuk boer en 

boerin met selfiestick, refereert aan de wagen. 

Jury:   1e - 184,3 punten 
Publiek: 1e - 803 stemmen 
 
 



2
e     

De jongens van de Trambaan 

      Soepzooitje 
 

 
 
 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 10 10 10 9,5 39,5   

2 8,5 8,5 9 9 35,0   

3 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0   

4 9,5 9,2 9 9,3 37,0   

5 8,5 8,5 9 9 35,0   

6           
 7- en 8 = 15- 

     180,5   

 
1. Wat een sensatie! De keuze van het thema en de verbeelding ervan sloeg alles. Prima in 

kleur, ook de ruimtelijkheid liet niets te wensen over. 
2. Deze wagen maakte diepe indruk op mij. Door de omvang van schildpad, de dramatische 

muziek, het net met al dat afval en de impact die dit wereldprobleem heeft. Je staat er echt 
even bij stil. Verhouding van net en schildpad vond ik echt goed. De decoratie in de netten 
was mooi afgepast. Kleurverloop schild erg mooi gemaakt. Harde paarse bodem wagen geeft 
een diep contrast met de schildpad. 

3. De bedreiging voor de zeeschildpad door de plasticvervuiling in de oceanen hebben jullie op 
een prachtige manier uitgewerkt. Een spannende constructie waarop de schildpad hangt met 
daarachter een visnet met afval erin. Het is net als vorig jaar weer een krachtige wagen 
geworden, mooi van vormgeving, goede kleuren en superstrakke lijnen. De muziek en 
figuranten maken het plaatje compleet. 

4. Vorig jaar de Neushoorn en nu een Schildpad. Ook dit dier zit klem en wel in het vuil wat wij 
als mens achterlaten in de natuur. Prachtige opbouw met geweldige kleuren en een kop die 
je vragend aan keek en tussendoor bewoog en je aankeek van: ‘Mensen hoe gaan we nu 
verder? Doe iets!’ Heel mooi gemaakt met pakkende muziek. 

5. Prachtige opbouw van deze wagen. Het onderwerp sprak erg aan en de schildpad was mooi 
gepositioneerd. De netten waren een vondst. 

6. Goed gevonden de hoeden van plastic en dito kleding. Had meer uitgebreid kunnen worden 
(meer kleur, soorten plastic). 

 

 

Jury:   2e - 180,5 punten 
Publiek: 2e - 305 stemmen 
 
 



3
e     

de Spreeuwtjes 

      Let’s Corso, Let’s Dance 
 

 

 

 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 10 10 9,5 9,5 39,0   

2 8 9 9 8,5 34,5   

3 8,5 9 9 8,5 35,0   

4 8 9 9,3 8 34,3   

5 9 9 9 9,5 36,5   

6          
 6,5 en 7 = 13,5 

     179,3   

 
1. Van buren zou hier zo instappen! Niet alleen de voorzijde met de lift zag er prima uit, ook 

de achterzijde met de kleurrijke schijven deed het geweldig! Dit soort wagens zorgt ervoor 
dat het Corso van Winkel bekend is in het gehele land! 

2. Een geweldige festival wagen. Hij kan zo door de straten van Rio meerijden. De wagen is 
minder pompeus als andere jaren, maar zeker niet minder bewerkelijk. Grote vlakken die 
aan beide zijde beplakt moeten worden, stuk techniek waar men u tegen zegt, verlichting 
en goed stuk geluid. Mooi gebruik van de kleuren op de mozaïeken. Wat is er ongelooflijk 
veel werk verricht aan deze wagen. 

3. Wow wat een spektakel, een rijdende dancestage door de straten van winkel, wat een 
mooi idee! Een indrukwekkende kleurrijke, compacte wagen met veel details. De snavel 
die open gaat waardoor de dj zichtbaar wordt en de lichtjes. Miste wat party-animals om 
de wagen heen. Jullie hadden eigenlijk ’s avonds nog een rondje moeten doen langs al die 
feestvierende mensen. 

4. Dit jaar geen thema maar een giga vogel met een Dj in zijn bek, welke open en dicht ging. 
Prachtige kleuren en goed muziek. Knap gedaan. 

5. Alles beweegt! Fantastico! Heel compacte wagen die telkens uitschuift. Mooie kleuren en 
contrasten. Door de vleugels toch een open idee! 

6. We missen enthousiaste fans, groupies. Mooie DJ, goedgebekte entertainer! 

 
 
 
 

 

Jury:   3e - 179,3 punten 
Publiek: 4e - 239 stemmen 
 
 



4
e 
  Firma Langverwacht 

      Gewenst of ongewenst? 
 

 

 
     
 
 

 
 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 9 9 9 36,0   

2 9 9 8,5 9 35,5   

3 8,5 8 8 8,5 33,0   

4 9,5 9,3 9,3 9,6 37,7   

5 8,5 9 9 9 35,5   

           
 n.v.t. 

     177,7   

 
1. Een smakelijk geheel, zag er goed uit! Het draaien van de cirkels droeg goed bij aan de 

beleving van de wagen. Ook de keuze van het thema was actueel en mooi weergegeven! 
2. Een heel mooi uitgedacht verhaal hangt er rondom deze wagen. Ik snap m helemaal, maar 

weet niet of het thema voor het publiek makkelijk te begrijpen is. Aan jullie uitvoering zal het 
niet gelegen hebben, de drie ronde mozaïeken zijn prachtig uitgevoerd. Zwart/wit tegenover 
kleur vond ik geslaagd idee. Toevoeging van tekst bovenop versterkt de uitbeeldingen goed. 
Schitterende ondergrond met de Salamander. 

3. Zeer actueel thema op een goed doordachte dubbelzinnige manier uitgebeeld. Mooi strak 
mozaïekwerk op de bewegende vlakken. Het geheel goed van kleur. Een super afgewerkte 
wagen waarop veel details waren te bespeuren. 

4. Ook hier weer het verhaal het wordt steeds warmer en we hebben steeds meer dieren en 
planten, die het hier fijn vinden. Mooi bedacht en dan de draaibare delen met de 
uitbeeldingen, werkelijk prachtig gemaakt, kleuren waren erg goed. 

5. Bijzonder thema waarover diep is nagedacht. Alles klopte. Je moest wel even goed kijken, 
maar al snel werd alles duidelijk. De Italiaan was mooi Italiaans van kleur! De panelen met 
verschillende illustraties spraken voor zich. 

6. Geen figuratie, alleen de bordjeshouder draagt protestshirt. 

 
 
 
 
 

Jury:   4e - 177,7 punten 
Publiek: 5e - 221 stemmen 
 
 



5
e     

JJ de Sioux  

      Vandaag ben ik de baas! 
 

 

 
 
 

 

 

Jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal  Figuranten score 

1 9 9,5 9 9,5 37,0   

2 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0   

3 8 8,5 8 8,5 33,0   

4 8,5 9 8,8 8,5 34,8   

5 8 8,5 8,5 9 34,0   

6           
 8+ en 8,5 = 17- 

     172,8   

 
1. Een doorbraak! Van vierkant naar superrond. Ook de lift van Peter was een bijdrage aan de 

beleving. De muziekkeus was subliem!  
2. Er verschijnt gelijk een glimlach op je gezicht als je de man in de mand op en neer ziet gaan. 

Thema grappig gevonden en duidelijk uitgebeeld. Volume van de totale slang mooi in balans. 
Overgang van kleur mooi. Leuke dans van de figuranten. Geen hout gebruikt bij deze wagen en 
dat gaf gelijk een elegantere vorm aan de wagen. 

3. Leuk uitgewerkt idee van een indrukwekkende slang die Peter uit de pot laat dansen. Mooie 
vormgeving met grote krachtige kop. De fluit had wel wat groter gekund dan was ie duidelijker 
geweest. Goede kleuren. Door de bijpassende muziek en de enthousiaste figuranten maakten 
jullie er ook dit corso weer een feestje van. 

4. Je zal dan verwachten, we gaan voor recht en vorig jaar al een uitstapje naar een brug, nee wat 
doet ie nou zeg, alles rond en mooi verassend. Van het rechte pad af en meer naar de 
vormgeving, goed bezig. Dan ook nog een bewegend deel erin, super. Op naar volgend jaar met 
nog meer vormgeving. 

5. De wagen zat prachtig in zijn vel. Leuk idee om de rollen om te draaien! Door de ronde vormen 
volg je de lijn van de wagen sneller dan met vierkanten en rechthoekige afwerking. En dan die 
fakir met baard… 

6. Mooi, Oosters, prachtige sfeer rondom wagen, humoristisch. Zeer enthousiast het publiek erbij 
betrokken. Mooie dans, zwevende fakir boven ’t potje; leuk gevonden. Duwers ook in stijl, doen 
mee als de groep voor danst. 

 

Jury:   5e - 172,8 punten 
Publiek: 3e - 272 stemmen 
 
 
 



 


