
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TOTAALOVERZICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Totaaloverzicht 

 
 

 

RANG CATEGORIE NR CORSOGROEP TITEL JURY 
PUNTEN 

PUBLIEKS 
STEMMEN 

1 Jeugd 7 De zoontjes van 
de Trambaan 

Pauw, pauw, pauw, ik ben 
mooier dan jou! 

165 297 

2 Jeugd 6 De Papflessen De Schaatskampioen 161,5 169 

3 Jeugd               4 Firmaatjes Circus 160,5 222 

4 Jeugd               5 't Gaspitje Help, de leeuw komt er aan! 158 119 

5 Jeugd 3 De Rode 
Smurfen 

Spelletjes vroeger en nu 152 79 

6 Jeugd 2 Giga Girls De Aristocats 146,5 32 

7 Jeugd 8 Kokomini's Gefeliciteerd Kokoledo's 143 38 

1 Klein 13 De Naald Wij nemen je mee terug in de 
tijd 

167,5 101 

2 Klein 11 De Snikkende 
Leeuwen 

Er was eens...  167 135 

3 Klein 14 Witte Rook Ik ga op reis en ik neem mee... 166,5 167 

4 Klein 15 Tis Klaar Help, mijn man heeft een 
hobby!! 

160,5 161 

5 Klein 9 De 
CorsoFanaten 

Happy Halloween 157 69 

6 Klein 12 De Favorieten Let's get ready to rumble!! 155,5 97 

7 Klein 10 De Shoppers Een mens met een goed hart 
doneert 

155 83 

7 Klein 17 Op het eerste 
moment 2.0 

Winkeler Bloemenjacht 155 67 

9 Klein 16 Corsogroep 
Osroc 

Iedere generatie zit vast 153,5 76 

1 Midden 20 Badmutsies Badmutsies trekken ten 
strijde! 

172,5 193 

2 Midden 22 De Soepkippen De Fabeltjeskrant komt (weer) 
tot leven 

172 389 

3 Midden 19 Bosdorp  BD koffie, lekkere koffie 163 192 

4 Midden 18 Kokoledo’s Kokoledo’s zien Abraham 157 35 

5 Midden 21 Lutjefleur Geniet mee met de LP! 156,5 147 

1 Groot 24 Firma 
Langverwacht 

Het is geel, zit op een paal en 
piept! 

191 165 

2 Groot 28 Corsomini’s Momentopname 188 218 

3 Groot 26 De jongens van 
de Trambaan 

Let’s Co(r)spel Maestro! 178,5 121 

4 Groot 29 Bar Dancing ‘t 
Skuurtje 

Wereld Probleem’n? 175 184 

5 Groot 23 J.J. de Sioux Wegens succes alweer 
verlengd 

170 99 

6 Groot 25 De Spreeuwtjes Badeend 163,5 82 

7 Groot 27 1tje toe Micky Mouse 90 jaar 159,5 87 



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 2018   

1503 1490 1601 1834 1738 1690 1875 956   
 

De originaliteitsprijs:  
Deze werd ook dit jaar toegekend door de groepen zelf. 17 Groepen hebben hun stem uitgebracht. De 
winnaar is geworden: Bar Dancing ’t Skuurtje met ‘Wereld Probleem’n?’ 
Zij kregen 6 stemmen. 

 
De best verlichte wagen: 
De best verlichte wagen is geworden: De Corsomini’s met ‘Momentopname’.  
 
De figurantenprijs: 
De figurantenprijs gaat dit jaar naar: Tis Klaar met ‘Help, mijn man heeft een hobby!!’  
Daarvoor had de figurantenjury de volgende argumentatie: 
 
“Wij zijn diep onder de indruk dat je met een paar kostuums zoveel kunt laten zien en uitdrukken. De 
kostuums die op het eerste gezicht zo eenvoudig leken, zijn zeer gedetailleerd en goed uitgedacht. Bovendien 
klopt het geheel met de Corsowagen. Het straattheater was humoristisch en heel vrolijk. Dat alles zo duidelijk 
zelf was gemaakt en bedacht in combinatie met de interactie met publiek gaf voor de jury de doorslag”. 
 
Algemene opmerking van de figurantenjury: 

“Eigenlijk vonden wij alle figuranten top! Wij weten hoeveel werk het is om voor figuranten passende kleding 

te bepalen, ze te kleden en te schminken. De interactie was met deze regen natuurlijk veel lastiger dan  

anders, maar de groepen toverden regelmatig een lach op het gezicht van het publiek. Goed gedaan!”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De juryleden: 

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

1. Sylvia Buczynski uit Haringhuizen, designer. Jureert voor de vierde keer. 
2. Rob Glas uit Anna Paulowna, beeldend kunstenaar. Jureert voor de vierde keer. 
3. Nel Sepers uit Nieuwe Niedorp, bloemist. Jureert voor de tweede keer. 
4. Jan Willem Bijl  uit Hoorn, grafisch ontwerper en docent. Jureert voor de eerste 

keer. 
5. Ad Vermeulen uit Teteringen, grafisch vormgever en fotograaf. Jureert voor de 

tweede keer. 
Figurantenprijs: 
Wordt beoordeeld door 2 juryleden t.w. Marjo van Wooning en Patty van Dam, hun feedback is 
hierboven te lezen. 
 



JEUGD 

1
e
 De zoontjes van de Trambaan 

Pauw, pauw, pauw, ik ben mooier dan jou! 

 
 
    
 

         
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 8 8 7 31,0 

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

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

4 9 9 9 9 36,0 

5 8 8 8,5 8 32,5 

      165 

 
1. Heel mooi van vorm, tekening en contrast. 
2. Mooie opbouw en fraai van kleur. 
3. Een mooie indrukwekkende kleurrijke pauw die zichzelf in de spiegel terugziet. Mooi gemaakt en 

mooi bedacht zoontjes. Leuk om te zien dat ook jullie groep is aangestoken door de enthousiaste 
ouders, jullie zijn een belofte voor de toekomst. 

4. Mijn complimenten voor de wagen. Deze is ingenieus in elkaar gezet en er is op een knappe manier 
omgegaan met kleuren en vorm.  

5. Kleurrijk en spannend van vorm, moeilijke ronde vormen goed verwerkt. Mooi!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:     1e met 165 punten 
Publiek:  1e met 297 punten 



2
e 

De Papflessen  

De Schaatskampioen 

 
 
 
 

 
 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 8 7 8 31,0 

2 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0 

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

4 9 9 9 9 36,0 

5 8 7 7,5 8 30,5 

          161,5 

 
1. Mooi ruimtelijk, olympisch vuur was leuk, mooi van kleur.  
2. Prachtige schaats met een echte veter er in, mooi gemaakt. 
3. Een goed begin is het halve werk Papflessen! Jullie kunnen trots zijn op jullie eerste wagen. Zelf 

gebouwd en wat een leuk ontwerp. Jullie hebben er een speelse wagen van gemaakt door ook 
hangende onderdelen te gebruiken en het vuur dat uit de fakkel kwam. Ben benieuwd naar volgend 
jaar. 

4. Deze wagen heeft op mij veel indruk gemaakt met name omdat het toch altijd mooi is om te zien dat 
we trots zijn op onze kampioenen en het helemaal niet erg is om die te eren. Uitvoering van de kar is 
heel mooi. 

5. Helemaal gericht op de overwinningen van Kjeld Nuis. Het was even kijken, maar dan zag je alles wat 
met schaatsen te maken had. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:     2e met 161,5 punten 
Publiek:  3e met 169 punten 



3
e
 Firmaatjes 

Circus 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 9 8 8 33 

2 7 7,5 7 7 28,5 

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

4 9 8 8 7 32 

5 8 8 8,5 8,5 33 

          160,5 

 
1. Leuk idee met een boodschap, mooie afwerking. 
2. Net geheel met een duidelijk thema. 
3. Weer een mooie Firmaatjeswagen met een leeuwenkooi en een rijdend kanon. Een rijdend circus 

met leuke details zoals de geregen tralies en mooie kleuren. Een blij geheel met daaromheen de 
circusartiesten. De jeugd is de toekomst en dat laten jullie nu al zien. 

4. Leuk idee, met zorg in elkaar gezet en een hele leuke toevoeging is het kanon waar ook echt iemand 
in kan liggen. 

5. Een echte aandachtstrekker. Gelukkig zaten de leeuwen veilig opgesloten. Mooi plakwerk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jury:     3e met 160,5 punten 
Publiek:  2e met 222 punten 



4
e
 ’t Gaspitje 

Help, de leeuw komt er aan!  

 
 
 
 
 

 
 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 8 7 8 31,0 

2 7,5 7 7 7 28,5 

3 9 8,5 9 9 35,5 

4 7 8 8 8 31,0 

5 8 8 8 8 32,0 

          158,0 

 
1. Mooi idee met een goed doel. Mooie tekening en kleurencombinaties. 
2. Mooie wagen Gaspitjes! En een wagen met een boodschap: help de leeuwen uit het circus. Goede 

kleuren gebruikt en netjes afgewerkt. Stichting Leeuw zal blij zijn met jullie aandacht voor dit 
onderwerp dat jullie op een topmanier hebben uitgebeeld. 

3. Erg leuk gevonden en met veel zorg uitgevoerd. Volgend jaar zeker nog beter. 
4. Sterke vorm en een goed idee dat is gekoppeld aan een actueel probleem; de leeuwen die uit 

circussen naar dierentuinen verhuizen. Het thema dierenleed wordt zo op een mooie manier onder 
de aandacht gebracht. 

5. Helemaal gericht op Stichting Leeuw. Wat een mooie wagen met een mooie afwerking. 
 

  

Jury:     4e met 158 punten 
Publiek:  4e met 119 punten 



5
e
 De Rode Smurfen 

Spelletjes vroeger en nu 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 7 8 8 31 

2 8 7 7,5 7,5 30 

3 8 8,5 8 8,5 33 

4 8 7 7 8 30 

5 7 7 7 7 28 

          152 

 
 

1. Leuk, wel veel platte vlakken. Mooie afwerking. 
2. Wat een enthousiasme bij de Rode Smurfen. Zelf op zoek gegaan naar een wagen en zelf gebouwd en 

gemaakt tot een corsowagen waar jullie hard aan hebben gewerkt. Jullie hebben het idee op een 
leuke speelse manier verwerkt en mooie kleuren gebruikt. 

3. Duidelijk thema en inderdaad de verschillen tussen toen en nu zijn heel groot geworden. Leuk 
bedacht en mooie opbouw. 

4. Mooi en actueel onderwerp. Verhoudingen en uitwerking zijn van een hoog niveau. 
5. Zag er goed uit! Goed idee om vroeger en nu uit te beelden. 

 
 
 
 

 

Jury:     5e met 152 punten 
Publiek:  5e met 79 punten 



6
e
 Giga Girls 

De Aristocats 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 7 6 7 28 

2 7,5 7 7 7 28,5 

3 8 8 7,5 7,5 31 

4 7 7 8 7 29 

5 7 8 8 7 30 

          146,5 

 
1. Leuke katten, met iets meer “tekening” waren ze wat levendiger geweest. 
2. Doorgestroomd vanuit het kindercorso kunnen jullie trots zijn op jullie zelf gebouwde wagen. Mooi 

om te zien hoe jullie in de garage enthousiast bezig waren. Tip voor volgend jaar: gebruik iets meer 
kleur en let op de afwerking. Hoop jullie volgend jaar weer te zien: succes gigameiden ! 

3. Mooi van opbouw, keurig afgewerkt. 
4. Prachtig tot in detail in elkaar gezet. Wat me vooral opvalt, is dat de verhoudingen niet helemaal 

kloppen. Dat is jammer omdat ik het een mooi idee vind. 
5. Wat een leuk idee om dit onderwerp te nemen. De cats zagen er goed uit en de wagen was klein 

maar fijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury:     6e met 146,5 punten 
Publiek:  7e met 32 punten 



7
e
 Kokomini’s 

Gefeliciteerd Kokoledo’s!  

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 7 6 6 7 26 

2 7 7 7 7 28 

3 8 8 8 8 32 

4 7 8 7 7 29 

5 7 7 7 7 28 

          143 

 

1. Jammer dat het een vrij ‘platte’ /lompe vorm is. 
2. Gefelicitaart Kokoledo’s. Een rijdende taart waar je bijna een hapje van zou willen nemen zo lekker 

zag hij er uit. Leuk bedacht en netjes uitgevoerd. En ook voor jullie zijn jullie ouders een goed 
voorbeeld, die doen tenslotte al 50 jaar mee ! 

3. Waar haalt Abraham de mosterd vandaan? Maar natuurlijk bij de Kokoledo’s. 50 Jaar en dat moest 
gevierd worden. Leuk bedacht, op naar volgend jaar. 

4. Het geheel is overtuigend met zorg in elkaar gezet en dat kun je zien. Mooi gedaan. 
5. Taart! Beetje makkelijk van vorm en weinig uitstraling. Toch gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:   7e met 143 punten 
Publiek:  6e met 38 punten 



KLEIN 

1
e
 De Naald 

We nemen je mee terug in de tijd 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 9 8 9 34,0 

2 8 8 7,5 8 31,5 

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

4 9 9 9 8 35,0 

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

          167,5 

 
 

1. Heel mooi ruimtelijk, met fraaie kleurstellingen en mooi strak. 
2. Het verhaal van de houten schoen ofwel klomp is echt een Hollands product. Een duidelijk thema 

met een mooi zeil erop, want varen zal hij. 
3. Leuk idee op een mooie manier vormgegeven. Speelse wagen met de eendjes erachter en de 

wuivende rietpluimen. Een stukje nostalgie in de straten van Winkel met pakkende elementen die 
onze toeristen in Nederland verwachten. Het geheel netjes afgewerkt. 

4. Bij deze wagen is het mij opgevallen dat de details met veel zorg en aandacht zijn uitgevoerd. Mijn 
complimenten hiervoor. 

5. Wat een leuk zeiltje. Heel wat zakdoeken aan elkaar geknoopt? Geheel mooi van kleur en leuke 
eenden achten de klomp. Door rondingen in elk onderdeel werd het een feest om naar te kijken.  

 
 

 
 
 
 
 

Jury:  1e met 167,5 punten 
Publiek:  4e met 101 punten 



2
e
 De Snikkende Leeuwen 

Er was eens… 

 
 
 
 
 

       
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 9 9 8 34,0 

2 8 8 7,5 8 31,5 

3 8 8,5 8 9 33,5 

4 9 8 8 8 33,0 

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

          167 

 
1. Mooie verbeelding, mooie kleurencombinatie, ruimtelijk en fraaie figuranten. 
2. Waar vind je nou nog de liefde van je leven? Het kan zo maar zijn dat hij of zijn ook op de mooie 

corso van Winkel is. Duidelijk thema, met de vraag hoe ontmoet je nu een levensgezel. Leuk bedacht 
en mooi gemaakt. 

3. Weer een prachtige creatie, Snikkende Leeuwen! Mooie bolle open constructie, goed van kleur en 
super strak afgewerkt. Een modern sprookje in de huidige wereld van internetdaten met een koets en 
een prins die zo uit een het sprookjesboek lijken te zijn ontsnapt. Mooi gedaan. 

4. Prachtige wagen, nou ja koets. Bij de juryronde vertelden jullie dat jullie de wagen eigenlijk de titel 
Thinderella wilde geven. Jammer dat jullie dat niet gedaan hebben. Met die titel zouden jullie het 
hele verhaal samengevat hebben en zou het voor de toeschouwers gelijk helemaal duidelijk zijn 
geweest. Mijn complimenten voor de vorm en de uitvoering is heel erg mooi. 

5. Heel elegant. Je blijft kijken naar de details. Gezellig! Om te zien. Leuke acts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury:  2e met 167 punten 
Publiek:  3e met 135 punten 



3
e
 Witte Rook 

Ik ga op reis en ik neem mee… 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 7 7 7 7 28,0 

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

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

4 8,5 9 7 8 32,5 

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

          166,5 

 
1. Leuk idee, iets te veel “versnipperd”. Wel mooie onderdelen zoals de tube e.d. Leuke details. 
2. Ik ga op reis en neem mee veel spullen. Leuk bedacht en de personen er om heen maakt het een 

bont gezelschap. 
3. Witte Rook staat voor enthousiasme en dat brengen jullie ook dit corso weer over. De samenwerking 

van jong en ‘’oud’’ heeft geleid tot een wagen waar het plezier vanaf spat. Mooi van kleur en met 
leuke details door toepassing van andere materialen, de graskoffer was mijn favoriet. Nette afwerking 
en leuke figuranten om de wagen. 

4. Geweldig in detail in elkaar gezet. Vooral het gebruik van natuurlijke materialen naast de dahlia’s is 
een compliment waard. Ook het gebruik van het restmateriaal voor bijvoorbeeld de geldchecks vond 
ik opmerkelijk en knap gedaan. 

5. Prachtige reiskoffer erg mooi. Ook de kleuren sprongen eruit. En dan het gebruik van alternatieve 
materialen! Bloemblaadjes geplakt. Vers grasmatje gelegd enz. Helemaal af!  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jury:     3e met 166,5 punten 
Publiek:  1e met 167 punten 



4
e
 Tis klaar 

Help mijn man heeft een hobby!! 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 7 8 9 8 32,0 

2 7,5 8 8 7,5 31,0 

3 8,5 9 9 9 35,5 

4 7 8 7 8 30,0 

5 8 8 8 8 32,0 

          160,5 

 
1. Heel erg fraaie specht, mooie boomschors. Verhaal lijn is niet helemaal duidelijk zonder figuranten. 
2. Laat je fantasie zijn werk doen en geniet met of zonder takkewijf!! Nou, duidelijk thema. Wel mooi 

van opbouw met specht, dat wel. 
3. Mooie strak uitgevoerde wagen, goed van kleur. Het geheel is speels met daarbij de pikkende 

bewegende specht. De wagen prikkelt de fantasie, met een beetje inlevingsvermogen zie je er meer 
in. Het schors is op een mooie manier in de boom verwerkt. Het theater om de wagen maakt het 
plaatje compleet. Jammer dat ’t klaar is… 

4. Heel mooi gemaakt en vooral de details zijn goed in elkaar gezet. Mooi gedaan. 
5. Woody Woodpecker is het niet, maar de echtgenoot heeft een speciale hobby. Een boom met alles 

dur op en dur aan. En het takkenwijf maar klagen. Leuke act! En mooi van kleur ook! 
 
 
 
 

 

 

Jury:     4e met 160,5 punten 
Publiek:  2e met 161 punten 



5
e
 De CorsoFanaten 

Happy Halloween 

 

 
 

 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 7 7 8 30,0 

2 7,5 8 7,5 7,5 30,5 

3 8,5 8 8 8 32,5 

4 8 7 8 8 31,0 

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

      157 

 
1. Ondanks de vrij platte grote vorm goed door de details en kleine onderdelen. Mooi van kleur. 
2. Thema Halloween, geheel mooi aangekleed en keurig afgewerkt. 
3. Leuk idee meiden om Halloween onder de aandacht te brengen. Overgewaaid uit Amerika wordt 

Halloween in Nederland steeds populairder. Lekker griezelen dat hebben jullie op een mooie manier 
uitgebeeld door diverse elementen die bij Halloween horen op jullie wagen te gebruiken. Het geheel 
was netjes afgewerkt. 

4. Leuk om te zien dat een onderwerp dat eigenlijk heel ver van een corso afstaat op deze manier 
prachtig tot zijn recht komt. De kleuren van de bloemen komen prachtig tot hun recht en passen per-
fect bij dit onderwerp. Mooi gedaan! 

5. Mooie details en afwerking. Thema goed en spannend gepresenteerd met het opvallende geraamte. 
Mooi van kleuren!  
 
 
 
 
 

Jury:     5e met 157 punten 
Publiek:  8e met 69 punten 



6
e
 De Favorieten 

Let’s get ready to rumble!! 

 
 
 
 
 

  
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 7 6 7 7 27,0 

2 8 8 8 8,5 32,5 

3 9 9 8 9 35,0 

4 7 8 8 7 30,0 

5 8 7 8 8 31,0 

      155,5 

 
1. Leuk idee, wat platte vormen, wel strak mozaïek. 
2. Talentenjachten zijn er veel, maar deze was/is zeker een knaller. Erg mooi gebracht met veel show en 

lol. Erg genoten van jullie inzet. 
3. Jullie hielden het spannend tot het laatste moment... Maar dan blijkt alles fake: De fake of Holland. 

Goed idee, mooi uitgevoerd en zoals van jullie gewend super afgewerkt. Het theater eromheen 
zorgde weer voor een feestje op straat.    

4. Prachtig om te zien hoe een succesprogramma op zo’n prachtige, gedetailleerde manier vertaald kan 
worden naar een corsowagen. Er is veel oog voor de juiste details van het programma. Mede ook 
doordat de figuranten een belangrijk onderdeel uitmaken van de uitvoering. 

5. On stage. Leuk uitgewerkt onderwerp. Goed van opzet en kleuren. Leuke act… 
 

 
 

 

 

 

 

  

Jury:     6e met 155,5 punten 
Publiek:  5e met 97 punten 



7
e
 De Shoppers 

Een mens met een goed hart doneert 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 9 7 8 8 32,0 

2 8,5 7 7 7 29,5 

3 9 8,5 8 8 33,5 

4 10 7 7 8 32,0 

5 7 7 7 7 28,0 

      155 

 
1. Mooi idee. De achterkant had wat boeiender gekund. Tekening net iets te iel, had wat steviger 

gekund. 
2. Doneren doe je met je hart, maar hoe en wanneer? Goed bedacht en weer duidelijk de vraag aan ons 

allen gericht.  
3. Een wagen met een boodschap: goed idee om de donorwet te gebruiken als inspiratie voor jullie 

corsowagen. Een megatorso op de wagen met daarbij het hart, de organen en de bloedstromen. Het 
geheel super strak afgewerkt. De wagen vertelt een goed verhaal. 

4. Voor het thema van deze wagen heb ik een tien gegeven. Het is een onderwerp dat mij zeer aan het 
hart gaat. Wat ik jammer vind is dat de vorm en verhoudingen niet echt kloppen. Maar toch mijn 
complimenten voor deze wagen… Top gedaan. 

5. Mooi onderwerp. Wel wat weinig vorm in het geheel. Denk eens aan de verhoudingen als je een 
mensfiguur op de wagen zet. 

 

 

  

Jury:     7e met 155 punten 
Publiek:  6e met 83 punten 



7
e
 Op het eerste moment 2.0 

Winkeler Bloemenjacht 

 

 

 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 7 7 8 30,0 

2 8 7,5 7,5 7,5 30,5 

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

4 7,5 7 7 8 29,5 

5 8 7,5 8 8 31,5 

      155 

 
1. Vrij platte vormen. Mooie kleurencombinaties en strak afgewerkt. 
2. Mooie opbouw met als thema, geluk moet je echt hebben hier. Al jaren een bekend spel welk door 

een wel bekende dame werd gebracht. Keurig geheel en leuk gebracht. 
3. Miljoenenjacht uitgebeeld in bloemen. Daar zijn jullie goed in geslaagd. De wagen is ruimtelijk 

opgebouwd en ziet er netjes uit. Goed van kleur. Leuk zijn de draaiende blokjes met de geldbedragen. 

4. Leuk idee met veel humor. De details en de afwerking zijn erg goed gedaan. 
5. Strak georganiseerd ontwerp. Mooi van kleur en overzichtelijk. 

 

 

 

 

 

 

  

Jury:     7e met 155 punten 
Publiek:  9e met 67 punten 



9
e
 Corsogroep Osroc 

Iedere generatie zit vast 

 

 

 

 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 7 7 8 30,0 

2 8 8 7,5 7,5 31,0 

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

4 10 6,5 7 7 30,5 

5 7 7 7 7 28,0 

      153,5 

 
1. Leuk idee. De vormen zijn een beetje lomp. Mooie afwerking en kleuren gebruik. 
2. Waar je al niet letterlijk aan vast kan zitten. Erg leuk bedacht door de jeugd en ja, het is echt waar. 

Wel met een knipoog, maar zeker een kern van waarheid. Mooie opbouw met poppen die je van zelf 
aan het lachen maakte. 

3. Jullie nemen het wel heel letterlijk dit jaar: van jong tot oud zit je wel ergens aan vast. En zo is het 
ook. De wagen is mooi opgebouwd. De mensfiguren zijn wat uit verhouding maar dat maakt het 
geheel ook weer grappig. Goed van kleur en nette afwerking.  

4. Het idee van deze wagen is echt top. Het is een vondst om dit als thema te nemen. Wat ik jammer 
vind, is dat de uitvoering, met name de verhoudingen van de figuren, helaas niet echt klopt. Dat doet 
afbreuk aan het idee en de uitvoering. Ik ben benieuwd wat jullie volgend jaar verzinnen… 

5. Vast in de luier, Vast aan je rollator. Vast aan je hypotheek… en nog veel meer. De wagen groeide 
naarmate de vastigheid vaste voet kreeg. Vorm en kleur niet zo belangrijk? Lekker doorgaan zo! 
 

 
 

 
 

Jury:     9e met 153,5 punten 
Publiek:  7e met 76 punten 



MIDDEN 

1
e
 De Badmutsies 

Badmutsies trekken ten strijde! 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 9 8 9 34,0 

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

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

4 8,5 9 9 8,5 35,0 

5 8 9 9 9 35,0 

      172,5 

 
1. Mooi verbeeld. Prachtige vormen en afwerking. Het paard had iets meer tekening kunnen hebben. 
2. Eerst dacht ik: “Verrek, het is Ben Hur”, dat was redelijk goed. Het was een Romein met strijdwagen 

welke werd getrokken door een pracht paard. Erg mooi gemaakt en goed bedacht. Volgend jaar nog 
mooier, ga ik vanuit.  

3. Wat een topwagen. Indrukwekkend door het mooie grote paard dat op een gedurfde manier in kleur 
is gezet. Leuk detail om het wapen van winkel te gebruiken. Het geheel ziet er strak uit en is netjes 
afgewerkt. Hiermee kunnen jullie de strijd zeker aangaan. 

4. Prachtig thema dat zich uitstekend leent om een mooie wagen te maken. De wagen is heel goed in 
detail in elkaar gezet en mijn complimenten voor de vorm en kleur. Echt heel goed gedaan.  

5. Prachtig uitgevoerde strijdwagen en paard. Vorm en kleur trekken de aandacht. Heel mooi! Een echte 
blikvanger! 
 
 
 

 

 

 

Jury:     1e met 172,5 punten 
Publiek:  2e met 193 punten 



2
e
 De Soepkippen 

De Fabeltjeskrant komt (weer) tot leven 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 8,5 8 8 32,5 

2 7 9 8 8,5 32,5 

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

4 9 9 8,5 9 35,5 

5 9 9 9 9 36,0 

      172 

 
1. Mooie open constructie, aan alle kanten is iets te beleven. 
2. Van piratenschip naar de Fabeltjeskrant, het kan raar lopen. Wel weer erg leuk gemaakt. Onder het 

motto lol en laten we het leuk houden is echt goed gelukt. Mooie mensen er om heen in prachtige 
kleding.   

3. Actueel idee op mooie ruimtelijke manier vormgegeven. Jullie hebben er weer een interessante 
wagen van gemaakt Soepkippen. De wagen is verfijnd, er is beweging en van alles te zien. Benieuwd 
naar volgend jaar. 

4. Wat een details en wat een mooie wagen. Mijn complimenten daarvoor. Heel mooi om te zien hoe je 
met een relatief eenvoudig mechanisme heel veel in beweging kan zetten. Dat is echt een 
meerwaarde voor zo’n wagen. Mooi afgewerkt in detail, echt heel goed gedaan. Ik heb van deze 
wagen genoten. 

5. Veel animatie en beweging op de opengewerkte wagen. Een feest om naar te kijken. 
 
 
 

 

 

 

  

Jury:     2e met 172 punten 
Publiek:  1e met 389 punten 



3
e
 Bosdorp 

BD koffie, lekkere koffie 

 
 
 
 
        

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 8 8 7 31,0 

2 7,5 8 8 8 31,5 

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

4 7,5 8 9 8,5 33,0 

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

      163 

 
1. Mooi ruimtelijk en toch “compact”. Leuke details zoals de stromende koffie. 
2. Effe en bakkie doen bij Bosdorp. Elk jaar worden de bouwwerken groter EN beter, dat is zeker. Even 

door de buurman zijn tuin, want de corsokar kon niet meer via het eigen erf de weg op. Mooi 
gemaakt met een prachtige straal koffie welke mooi neer daalde. Leuk bedacht en volgend jaar nog 
mooier, neem ik aan. 

3. Burendag bij Bosdorp staat voor een lekker bakkie BD koffie, die rijkelijk uit de koffiekan stroomt, je 
krijgt gewoon zin om een koppie bij jullie te doen. Mooie speelse vormgeving. De robuuste koffiekan 
met daaraan de gezellige kopjes. Het geheel is in evenwicht, mooi van kleur en straalt gezelligheid uit. 

4. Bij deze wagen is het mij opgevallen dat de verhoudingen heel goed kloppen; knap in elkaar gezet. 
Mooie ronde vormen. Jammer dat door het weer net voor aanvang van het corso de wagen niet 
helemaal tot zijn recht kwam. Maar echt een prachtige wagen. 

5. Koffiepot met koppen en schotels. Originele en compacte vormgeving. Mooi kleurcontrast en een 
fijne straal slappe koffie. 

 
 
 
 
 

Jury:     3e met 163 punten 
Publiek:  3e met 192 punten 



4
e
 Kokoledo’s 

Kokoledo’s zien Abraham 

 

 

 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 9 8 8 33,0 

2 7,5 8 7,5 8 31,0 

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

4 7 7 8 8 30,0 

5 8 7 7 7 29,0 

      157 

 
1. Mooi ruimtelijk aan alle kanten. Mooie compositie en kleurgebruik. Strak gedaan. 
2. 50 Jaar is best lang en dat moest gevierd worden. Erg leuk bedacht en mooi gemaakt. 
3. Van harte Kokoledo’s 50 jaar dat is een felicitatie waard. Jullie hebben dit jubileumjaar aangegrepen 

om Abraham uit te beelden. Een vrolijke wagen is het geworden, mooie bonte kleuren die je echt het 
feestgevoel geven. Mooie constructie en netjes afgewerkt. 

4. Allereerst een compliment dat jullie al 50 jaar meedoen. De wagen ziet er verzorgd en mooi uit. Goed 
gedaan Kokoledo’s! 

5. Van harte gefeliciteerd! 50 jaar. Onderwerp kan dus niet missen. Opbouw van de wagen op bekende 
Kokoledo wijze. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jury:     4e met 157 punten 
Publiek:  5e met 35 punten 



5
e
 Lutjefleur 

Geniet mee met de LP! 

 

 

 

     
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 7 7 8 30,0 

2 8 7,5 7,5 7,5 30,5 

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

4 8 7 10 7 32,0 

5 8 6 8 7 29,0 

      156,5 

 
1. Ruimtelijk. De hoorn is heel mooi van kleur en tekening. Jurk mooi geplooid, maar de dame op zich is 

best lomp, jammer. 
2. Helaas, ze is niet meer, De Dame van de Soul en Jazz. Tijdloos en spraakmakend. Mooi bedacht en 

goed opgebouwd. 
3. Mooi idee: de revival van de LP met daarbij een ode aan Aretha Franklin. Oude tijden herleven op 

deze corsowagen. Mooie overloop van kleur in de pathefoon en zoals altijd een super strakke 
afwerking. 

4. Het idee van de platenspeler is top! Helaas, door de weersomstandigheden, lukte het niet om deze te 
laten draaien. Gelukkig heb ik dat vrijdag wel gezien. Prachtig van kleur en detail deze wagen. Probeer 
volgende keer wat meer op de vorm te letten als je een mensfiguur maakt. Aretha Franklin was niet 
blond en niet zo slank als ik het me goed herinner. 

5. Leuk idee om de pathefoon in beeld te brengen. Mooi van kleurstelling. Wel is de vormgeving van de 
‘elegante dame’ een misser. Jammer. 

 

 

 
 
  

Jury:     5e met 156,5 punten 
Publiek: 4e met 147 punten 



GROOT 

1
e
 Firma Langverwacht 

Het is geel, zit op een paal en piept! 

 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 10 10 10 10 40,0 

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

3 9 9 9 9,5 36,5 

4 10 10 9 10 39,0 

5 9,5 9,5 9,5 9,5 38,0 

      191 

 
1. Origineel, ruimtelijk en een “open” constructie. Heel levendig en fraai van kleur. 
2. We houden het simpel was het doel, dus niet moeilijk doen maar er moet meer lol komen. Nou, dat is 

goed gelukt hoor! Het is geel, zit op een paal en het piept! Ra, ra, wat is het. Wat een prachtige vogel, 
eigenlijk twee. Het was genieten van de kleuren, de opbouw en die geweldige kop van de beest. 
Klasse gedaan. 

3. Humor is het toverwoord. Hoe slecht het weer ook is, hier wordt iedereen blij van. Een prachtige 
speels vormgegeven geelpaalpieper . Mooie uitstraling van de kop en de ogen. Goede overloop in 
kleur. De figuranten maken er een kloppend geheel van. 

4. Het geheel is top, de verhoudingen, de details, de afwerking… het is allemaal zoals het hoort en het 
klopt. Niets aan toe te voegen. Knap werk. 

5. GEELPAALPIEPER!!! Dat is het dus. Echt een grappige wagen met twee geelpaalpiepers en bewegende 
koppen. Heel speciaal. Leuk van kleur en een gezellige act er omheen. 

 
 

  

Jury:     1e met 191 punten 
Publiek:  3e met 165 punten 



2
e
 Corsomini’s 

Momentopname 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 9 10 9,5 10 38,5 

2 9 9 9 9 36,0 

3 9 9,5 9,5 9,5 37,5 

4 10 10 10 10 40,0 

5 8,5 9,5 9 9 36,0 

      188 

 
1. Heel mooi open en ruimtelijk. Fraaie kleurstellingen en contrasten. 
2. Het is groot en leeft al een tijdje niet meer, maar voor deze dag was hij weer even tot leven gewekt. 

Wat een geweldig beest en groot, ja dat was hij zeker. Prachtig gemaakt en met veel geluid 
aanwezig. Jullie hebben weer erg je best gedaan om toch iets neer te zetten waar men lang over na 
zal praten. Een dino in Winkel, nooit voorgekomen maar nu wel!! 

3. Een imposante t-rex op een prachtige manier vormgegeven. Half open, half dicht, indrukwekkend. 
Mooie beweging in compositie. Gedurfd kleurgebruik. De keuze om de t-rex alleen te begeleiden 
door geluid maakt het geheel nog sterker: je wordt er stil van. 

4. Heel indrukwekkend, alles klopt aan deze wagen. Verhoudingen, kleur, afwerking, geluid ect. Met 
veel plezier en genoegen naar jullie werk gekeken. 

5. Een prachtige t-rex! Wat zit hij van voor naar achter en links naar rechts goed in de vorm. Je zult 
hem maar in het echt tegen komen. Prachtig. Mooi van kleur. Indrukwekkend!  

 

  

Jury:     2e met 188 punten 
Publiek:  1e met 218 punten 



3
e
 De Jongens van de Trambaan 

Let’s Co(r)spel Maestro! 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 9 10 9 9 37,0 

2 8,5 9 9 9,5 36,0 

3 9,5 9,5 9 9,5 37,5 

4 8 9 10 9 36,0 

5 8 8 8 8 32,0 

      178,5 

 
1. Mooi strak, er valt veel aan te beleven. Ruimtelijk en leuk idee. 
2. De kerk en het geloof staan onder druk, dat werd hier duidelijk uitgedragen, mooie opbouw met een 

prachtige dirigent welk een groot levend koor aanstuurde. Hier kon je gewoonweg letterlijk niet om 
heen. Erg mooi gedaan. 

3. Feest met een serieuze ondertoon, de jongens van de Trambaan staan weer voor een geslaagde 
wagen. Een indrukwekkende overhangende constructie voorop en mooie verfijning achterop de 
wagen. Mooi kleurgebruik en een super strakke afwerking. Het gospelkoor zorgt voor extra 
amusement. 

4. Deze wagen heeft veel indruk op me gemaakt. De Maestro ziet er top uit, in vorm en afwerking zeer 
hoog niveau. Maar wat het vooral ook afmaakte, is het gospel koor dat ervoor loopt. Goed concept 
dat het geheel afmaakt. 

5. Wat een feest om naar te kijken. De Maestro. De act van het Co(r)spelkoor. De muziek. Geweldig 
hoor! Met z’n stratenmakerslook. Grapje. 

 
 
 
 
 

 

  

Jury:     3e met 178,5 punten 
Publiek:  4e met 121 punten 



4
e
 Bar Dancing ’t Skuurtje 

Wereld Probleem’n 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 9 9 9 9 36,0 

2 8,5 9 8 8 33,5 

3 9 9 8,5 9 35,5 

4 10 10 8 10 38,0 

5 8 8 8 8 32,0 

      175 

 
1. Origineel idee, ruimtelijk en strak afgewerkt. 
2. Drie mannen welk onder het genot van een pilsje de oplossing zoeken en vinden in onze wereld. 

Was het maar zo gemakkelijk, maar heel goed bedacht en gebracht. Dames in legerkleding welke 
het geheel begeleiden. Dikke tank met een heli en meer groot oorlogstuig. Mooi gemaakt en super 
actueel. 

3. Jullie eerste wagen en dan zo uitpakken, petje af hoor. Sterk gekozen idee op een humoristische 
manier uitgewerkt. De wereldproblemen bijgelegd onder het genot van een potje bier, hoe simpel 
kan het zijn. Mooie constructie en gewaagd maar goed kleurgebruik. De meiden maakten het 
plaatje compleet. 

4. Het gekozen thema is helemaal top; de problemen in de wereld samengevat in één wagen. Knap 
gedaan. Het hele verhaal dat met een ‘biertje’ afloopt is ook geniaal gevonden. Mijn complimenten 
voor de wagen. Uitstekend in elkaar gezet en met zorg gebouwd. Goed gedaan. 

5. Leuke vrolijke anti-oorlogswagen Trump, Poetin en Kimmetje. Vrolijke tank en helikopter. Zeer 
verrassend als je de achterkant ziet. 

 
 
 
 
 

 

Jury:     4e met 175 punten 
Publiek:  2e met 184 punten 



5
e
 J.J. de Sioux 

Wegens succes alweer verlengd 

 
 
 
 
 

 
  

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 9 9 9 35,0 

2 8 9 8 8 33,0 

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

4 9 9 8 9 35,0 

5 8 8 8 8 32,0 

      170 

 
1. Goed idee met een “verhaal”. Prachtig vliegtuig, strak, mooi van kleur, met als extra de voorstelling 

met zang en dans. 
2. Als er toch wel een voorstelling is welke echt veel bezoekers trok wat het deze wel. Ongekend en 

wel heel veel keer verlengd. Daar hebben jullie gretig gebruik van gemaakt. Prachtige kleding en live 
voorstelling met show. Het was genieten. En dan die man op de motor maar rondjes draaien, die zat 
nog het meest te genieten. 

3. Wat origineel: vier wagens die wegens succes verlengd uiteindelijk één geheel worden, goed 
bedacht ! Het draaiende podium, het theater, de koningin allemaal ingrediënten die deze wagens 
extra de moeite waard maken. 

4. Het idee om de hele stoet gefragmenteerd door het corso heen te laten komen is leuk. Vooral 
omdat het steeds wordt verlengd. Dat snapte ik, maar of de toeschouwer langs de kant dat 
begreep, kan ik niet met zekerheid zeggen. Jammer, want de wagens waren echt van een 
topkwaliteit. Heel mooi gedaan, het vliegtuig was super, de jeep prachtig en de entourage heel 
goed. Details als de koningin en het publiek, erg mooi. 

5. Wat een feest van herkenning heel die stoet achter elkaar. Prachtig. Leuk om te zien. De verlenging 
kwam ook mooi in beeld. Een vondst! 

 
 
 

 

  

Jury:     5e met 170 punten 
Publiek:  5e met 99 punten 



6
e
 De Spreeuwtjes 

Badeend 

 
 

 
 
 

 

      
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 8 9 8 8 33,0 

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

3 9 9 8,5 8 34,5 

4 8 9 8 8 33,0 

5 8 7 7 8 30,0 

      163,5 

 
1. Leuk idee/vondst (douche). Mooie afwerking 
2. Je neemt een citroeneend, een auto wel te verstaan. Knoop op die auto een bad met een badeendje 

en je hebt een badeend, hoe moeilijk kan het zijn. En O ja, wel met een douche er boven, anders is 
het niet leuk. Wat een bouwwerk en onwijs tof gemaakt. Op naar volgend jaar met dan zeker weer 
een verrassing. 

3. Kort maar krachtig! Een robuuste wagen waarbij de Charleston iets uit verhouding is geraakt. Maar 
dat geeft niet want het geheel is gewoon mooi vormgegeven, indrukwekkend en humoristisch. De 
douche is een leuk detail. (Hoewel, nat word je toch wel).  

4. Heel leuk om te zien dat de wagen stromend water heeft. Het thema eend komt heel leuk tot zijn 
recht. Knap in elkaar gezet en mooi gemaakt. 

5. Een massieve en compacte wagen. Originele douche! Goed van kleur om de verschillende 
onderdelen te onderscheiden. 

 
 
 
 
 

 

  

Jury:     6e met 163,5 punten 
Publiek:  7e met 82 punten 



7
e
 1tje toe 

Micky Mouse 90 jaar 

 
 
 
 
 

 
 

jury Idee Opbouw Kleur Afwerking Totaal 

1 7 8 8 8 31,0 

2 7 8 8 8 31,0 

3 8 9 8,5 9 34,5 

4 8 9 9 8 34,0 

5 7 7 7 8 29,0 

      159,5 

 
1. Onderwerp niet zo origineel maar wel mooi ruimtelijk en strak afgewerkt.  
2. Micky Mouse 90 jaar en dat moest een ieder weten. Prachtig gemaakt en wie kent deze icoon niet. 

Een duidelijk verhaal waar niet veel aan toe gevoegd kan worden. 
3. Mooie strak uitgewerkte Mickey. De grote vlakken zorgen voor een rustig geheel. Mickey heeft een 

goede kop met een mooie uitdrukking. Leuke effecten. 

4. Het is niet makkelijk om op schaal zo’n object goed in verhouding te maken. Maar deze is heel goed 
gelukt. De vorm, afwerking en kleuren zijn heel goed. Het bewegende hoofd is top. Uitstekend 
werk. 

5. Strakke wagen met herkenbare figuren. Thema goed verwoord en een originele act om alles te 
verlevendigen! Disney kleuren goed getroffen! 

 
 
 
 
  

Jury:     7e met 159,5 punten 
Publiek:  6e met 87 punten 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


