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Voorwoord
In het jaar 2013 is er, economisch gezien, sprake van behoorlijke tegenwind. Bedrijven en
instellingen hebben het moeilijk, gaan fuseren of sluiten en daarmee staat de werkgelegenheid
onder sterke druk. Het aantal werklozen is in jaren niet zo hoog geweest. Economen noemen dit
een crisis, en daar zitten we dan ook middenin. Toch is er in deze lastige tijd in Nederland ten
minste één lichtpuntje te zien en dat is de Allegorische Optocht in Sint Nicolaasga. Ook dit jaar
was er voor het publiek veel te zien en te beleven.
Deze traditie werd dit jaar voor de 63e keer gehouden. Het weer was prachtig en het was warm.
Het kwik stond ruim boven de 25 graden celsius en dat maakt extra dorstig.
Op de route verschenen in alle vroegte 20 deelnemers, waarvan 9 kleine en 11 grote wagens. De
optocht zelf is prima verlopen, liep vlot door en de muziekkorpsen zorgden voor de muzikale en
vrolijke omlijsting.
De jury wil ook dit jaar benadrukken dat zij het niveau hoog vonden en ook nu waren de
verschillen hier en daar moeilijk te beoordelen. Over het algemeen was de technische afwerking
goed gedaan. Het was de wens van de (grote) wagenbouwers zelf om ook kritische, veelal
technische punten, door de jury te laten beoordelen en die op te nemen is het verslag. Naast de
beoordeling van 8 onderdelen kwam dit element erbij. Het viel niet altijd mee om dit aspect goed
onder woorden te brengen. De jury ziet dit als een groeimodel voor de komende jaren.
De jury merkt op dat ze al langer een verschuiving zien ten opzichte van zeg 10 jaar geleden en dat
deze optocht meer en meer werd gekenmerkt door veel muziek, dans en beweging waardoor de
wagens meer een podium of decor vormen. Van ‘uitbeelden’ naar wagens met showelementen
dus. Dat betekent wel dat er dan hoge eisen worden gesteld aan het spel en de zang.
Een ander aandachtspunt zijn de scènes die worden gespeeld. Ook nu zag de jury hier en daar dat
deze te lang waren en dat er soms ook te veel werd verwerkt in het verhaal. Het publiek kan dan
de hele voorstelling niet goed overzien en de presentatie wordt te druk. Durf keuzes te maken en
ook voor de wagenontwerpers geldt; less is more.
De trekkers, stuwers, rollers of andere vormen van voortbeweging worden niet beoordeeld door
de jury als duidelijk is dat de aandrijving geen onderdeel is van de wagen/voorstelling zelf. Dat is
duidelijk. Toch doet de jury een oproep om meer aandacht te besteden aan ook dit aspect van de
optocht. Zij bedoelen niet dat we weer terug moeten naar vroeger tijden, maar meer dat ook dit
onderdeel iets aantrekkelijks wordt. Zet een passende pet op, draag een knap pak, kortom laat je
fantasie er over gaan! Hou het voor het publiek aantrekkelijk.
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De verlichting is een apart onderdeel van de beoordeling door de jury. Daarbij kijkt de jury ook
naar de functie van de verlichting. Wordt de wagen verlicht om iets zichtbaar te maken, of om de
sfeer te verhogen en de voorstelling te ondersteunen. Naar de mening van de jury was de
aandacht voor de verlichting vorig jaar meer merkbaar. Het ontwerpen van een lichtplan is een
goed hulpmiddel om de theatrale voorstelling te ondersteunen en te versterken voor het grote
publiek.
Een heikel punt voor de jury is het element van de originaliteit. De jury voelt zich (opnieuw) op
het verkeerde been gezet toen bleek dat een wagen/voorstelling al elders in het land was gebruikt
zonder dat dit vooraf bekend is gemaakt aan hen en het publiek.
In het rapport van vorig jaar is dan ook aandacht gevraagd om vooraf aan bronvermelding te
doen, maar naar de mening van de jury is daar onvoldoende uitwerking aan gegeven. Ook dit jaar
bleek er een kopie van een wagen van elders te zijn gebruikt. De voorstelling van De Paedwizer,
“Hoogvliegers” was duidelijk zichtbaar nagemaakt van een wagen uit Brabant. Al snel kwam dat
bericht op Twitter binnen, compleet met foto’s! Maar dat was nadat de jury de ochtend al had
beoordeeld. De reglementen voorzien niet in de mogelijkheid om in dergelijke situaties de
puntenverdeling aan te passen. Dat is ook dit jaar niet gedaan, maar het voelt erg ongemakkelijk.
Daarom een oproep aan wagen-bouwers en bestuur om hierin reglementair te voorzien.
Ten slotte: dames en heren,
•

Als voorzitter van de vergadering van de jury geef ik zelf geen punten, maar ik moet er voor
zorgen dat de jury op een goede en evenwichtige manier de wagens beoordeelt.

•

Na de ochtendronde start de juryvergadering. Dit jaar zijn zij van 12.00 tot 16.00 uur bezig
geweest met de beoordeling van de ochtendsessie. De avondvergadering duurde van 22.30 tot
00.30 uur. Ze besteden zo alle aandacht aan alle wagens.

•

Tijdens deze vergaderingen noteer ik de opmerkingen van de jury en vervolgens verwerk ik die
opmerkingen in het juryrapport. Ik probeer al de opmerkingen te verwerken en moet daar
soms ook keuzes in maken om het verhaal leesbaar te houden. Verder probeer ik om de
bevindingen van de jury op een positief kritische manier te verwoorden.

•

Daarbij ben ik mij bewust dat dit de ene keer beter lukt dan de andere keer. Er zullen altijd
buurten/personen zijn die het niet met de jury eens zijn of met de manier waarop ik het
verwoord. Suggesties zijn altijd welkom.

Vorige week vrijdag heeft u de uitslag gehoord en het weekend erna heb ik het rapport gemaakt.
Iedere wagenbouwgroep ontvangt een exemplaar van dit rapport.
Ook dit jaar wil ik de dank uitbrengen aan al die vrijwilligers, al die wagenbouwers en het bestuur
van het VVV voor al hun werkzaamheden die deze 63e editie van de Allegorische optocht tot een
succes hebben gemaakt. Applaus voor uzelf en voor het bestuur.

Henk Laros, 14 september 2013
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De kleine wagens/groepen

BATMAN RETURNS
–Rimmer van der Sluis–
3D 124 punten.
Batman Returns is een film uit 1992, met Michael Keaton in de hoofdrol. Batman heeft ook in
deze film de taak om, samen met Catwoman de burgers van Gotham City te beschermen tegen
allerlei ongure elementen die de stad tot een misdaadparadijs willen maken.
Deze Batman moest alles helemaal alleen opknappen, zonder enige hulp. Dat maakte hem even
dapper als de filmheld. Als eerste in de rij en dan ook nog zonder enige assistentie. Daar is moed
voor nodig!
De voorstelling zelf was eenvoudig van opzet, en het ontwerp van de Batmobile sober en strak. De
zijkanten vormden de vleermuisvleugels. Hier en daar piepte het blauw van de skelter er
tussendoor. Batman zelf zat nogal diep in zijn mobiel en zo was zijn mooie six-pack niet goed te
zien. Verder zat het pak als gegoten en was netjes gemaakt. De afwerking van de wagen was netjes
en het symbool van Batman voorop en aan de zijkanten waren goed gemaakt en duidelijk
zichtbaar.
Door de opzet van de verlichting op en aan de Batmobile in de avondronde was onze held ook niet
goed te zien. Misschien zou verlichting in de Batmobile beter zijn geweest. De achterlichten
gingen wisselend aan en uit en dat gaf een spannend effect.
Vol goede moed trapte Batman zich door de optocht heen. Onverstoorbaar op zoek naar boeven
zodat wij rustig konden gaan slapen. Onze dank daarvoor!
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FLODDER IN AMERIKA
–Germ Wijnja, Stefan de Vries, Jetze Zijlstra, Erik-Jan Haanstra en Eelke Faber3C 126 punten.
Flodder in Amerika! is een film van Dick Maas met Nelly Frijda in de hoofdrol. Het
gemeentebestuur, dat alleen maar last heeft van deze onaangepaste familie ziet in een
Amerikaans programma voor kansarmen de ideale gelegenheid om van deze lastpakken af te
komen. De reis wordt per vliegtuig gemaakt en de voorstelling speelde zich af op een vliegveld.
De voorstelling zelf leek wel op een scene uit deze film, maar was dat niet. De kleding paste
redelijk in het geheel, wel slordig maar hier en daar toch net niet, zo oordeelde de jury.
De grote cassetterecorder boven op de bagage zorgde voor de tekst die door de spelers werd
nagedaan, maar er ontbrak een speelelement. Een filmscene spelen en goed playbacken is toch
moeilijker dan nadoen, zo bleek ook hier weer.
Het kleurgebruik in de voorstelling was heel divers en niet in samenhang met de voorstelling zoals
werd vertoond in de film.
De familie Flodder was de schrik van de buurt waar ze woonden. Iedereen was een beetje bang
van hen. Deze Flodders boezemden door hun spel veel minder angst in. Wat meer durf en ruiger
was wel passend geweest volgens de jury.
Door de verlichting in de avond kreeg de voorstelling niet meer diepgang. De ene brandende
lichtslang bracht ook geen extra sfeer in de voorstelling.
Verder laat de jury weten zéér onder de indruk te zijn geraakt van de boezem van Kees, de dochter
van Ma Flodder. Bepaald geen losse flodders!
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SERIOUS REQUEST
–Iede de Lange, Jeen de Lange, Harm de Vries, Jelmer de Ree en Rinus v/d Brug–
4 DJ’s sluiten zich op in het houten huis en draaien daar allemaal platen voor het goede doel.
3B 127 punten.
3FM Serious Request is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse radiozender 3FM
waarbij geld wordt ingezameld voor projecten van het Rode Kruis. Drie dj's zijn zes dagen in het
glazen huis en eten gedurende die periode niet. Tegelijkertijd draaien ze dag en nacht, in ruil voor
een donatie, verzoeknummers voor luisteraars. In 2013 zal het glazen huis in Leeuwarden staan.
Dat zal wel, maar wij hebben hier in Sint Nyk onze eigen huis. In dit geval een houten huis. De
keuze voor het thema is eigentijds en toont de betrokkenheid van deze groep. De keuze was een
variant op het glazen huis, nu dus van hout. Naar het oordeel van de jury had het “houterige”
meer tot uiting gebracht kunnen worden. De wagen zelf was netjes gemaakt, maar spetterde niet.
Het vooraanzicht was gesloten en juist deze wagen had heel open mogen zijn. Laat je zien!
Na lang platen draaien en weinig eten word je moe. Dan wil je chillen. Dat deden de dj’s dan ook
wel, maar slapen/gapen, rekken en strekken deden ze niet. Daar had wel meer spel in gemogen
volgens de jury. De verlichting in de avond-voorstelling was kleurrijk maar versterkte de
verbeelding van een (felverlichte) studio niet.
De mailbox op de zijkant van de wagen was een leuke vondst en de twee meiden rond de wagen
deden goed hun best om het publiek uit te nodigen een verzoek-nummer in te dienen.
De makers van deze voorstelling hebben veel sympathie voor hun collega’s in het glazen huis. Zij
willen, aldus de flyer, hun prijzengeld delen met het glazen huis in Leeuwarden. Een geweldig
initiatief volgens de jury. Klasse!
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DE GRAFFITIE FYRA
–Thimo Sietsma en Tristan de Jong–
In de Allegorische Optocht van St Nyk is alles mogelijk, zelfs een “rijdende” Fyra.
Voor deze Fyra hebben wij al een oplossing bedacht……..
3A 134 punten en de aanmoedigingsprijs!
Fyra is Zweeds voor het cijfer 4. Het staat voor de vier steden waartussen werd gereden op de
lijndienst Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Werd gereden want de treinen die
waren gekocht bij de Italiaanse firma AnsaldoBreda bleken rijdende rammelbakken te zijn. Het
hele project is stop gezet en de locomotieven en wagons staan ergens doelloos op een
rangeerterrein verder te roesten. En ja dan worden het mooie objecten voor graffiti- spuiters. Zo
dachten de makers van deze Fyra-voorstelling er ook over.
De voorstelling was een originele vondst. Actueel en de mogelijkheid om de fantasie van graffiti
spuiters op uit te leven. Liever dan op brievenbussen of winkelramen. De trein zelf was met vaart
gemaakt, kompleet met haarscheurtjes al was de basis wat braaf. Maar gedurende de optocht, en
ook in de avond zag de jury de trein steeds bonter worden. Tijdens de voorstelling veranderde de
trein van kleur en uitstraling. Leuk gevonden.
De verlichting van het geheel was redelijk. De lampen voor op de Fyra waren redelijk fel en gericht
op het publiek. De stellage voor de uitlichting van de zijkant van de Fyra verlichte slechts een deel
van het geheel.
Hoe dan ook. De jury vond het een eigentijds en spannend thema. Wat betreft het spel van de
jonge spuiter had het wel met wat meer lef gemogen. Beetje ruiger graag! Om dat volgend jaar
waar te kunnen maken krijgen zij van de jury de aanmoedigingsprijs. Gefeliciteerd.
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PAPARAZZI
–Maaike Steneker, Marije Steneker en Sybrich Spijkerman–
2D 139 punten.
De term paparazzo verwijst naar de achternaam van de persfotograaf in de film La Dolce Vita van
Federico Fellini. In deze film gedroeg Paparazzo zich erg opdringerig bij het maken van foto's van
mensen op straat.
Fotografen van roddelbladen worden in navolging van deze figuur vaak met enige minachting
paparazzi genoemd, omdat ze bij het fotograferen van beroemdheden niet terugschrikken voor
schending van privacy. Foto's worden vaak letterlijk tot in de achtertuin of het huis gemaakt door
de grote teleobjectieven die ze gebruiken. Roddelbladen worden hiervoor geregeld voor de rechter
gedaagd en veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.
Of het zover komt vertelt het verhaal niet. De twee fotografen waren wel veel aan het “knippen”,
maar de ster in het verhaal leek het helemaal niet zo erg te vinden.
Het idee van een glamourgirl wagen was goed gevonden, maar mocht nog wel wat meer worden
uitgewerkt aldus de jury. Het leek nu wel of je in de slaapkamer van de ster terecht was gekomen.
De fotografen bleven erg netjes, van enige opdringerigheid viel weinig te merken. Er sprong
niemand uit de bosjes of lag op de loer. De kleding van de ster, rode jurk met goudkleurig hoedje
mocht nog wel wat uitdagender volgens de jury. Uit het microfoontje bij de mond van de ster
moest blijken dat er ook werd gezongen. Dat mocht wel wat harder.
De verlichting in de avond bracht meer leven en diepgang in de voorstelling en sloot beter aan bij
de sfeer in de kleedkamer en de felverlichte rand contrasteerde mooi met de rest van het tafereel.
Al met al een mooie leuke jeugdige wagen. Ga zo door.
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ONZE NIEUWE GEUR
–Nieske Hoogland en Jente Sietsma–
Tijdens de Allegorische Optocht zal de promotie plaatsvinden van onze nieuwe geur......
2C 141 punten.
Ach, ach, wat liepen deze mooie, opgedofte dames te scheuren en te trekken aan deze echte
meidenwagen. De beide onderneemsters hadden het er maar zwaar mee. Daarvoor hadden ze
toch beter een ZZp-er kunnen vinden, want door al dat zware werk bleef de hele leuke voorstelling
wat hangen. Het nam te veel tijd en daarom hadden beide dames geen tijd om klanten te werven.
De wagen was helemaal opgebouwd rond het thema geur, kompleet met geursticks, wierook en
geurkaarsen. Ook het publiek werd zo nu en dan bedolven onder een wolk(je). Een ware
geurervaring dus.
De wagen kwam, mede door de opstelling “naar je toe” en had een mooie “Bijenkorf” uitstraling.
Er was veel weggelaten en daarom werd het een strak geheel. De kleding was goed verzorgd en op
elkaar afgestemd.
De verlichting van de grote spuitbus was niet helemaal optimaal en viel wat weg in het donker. De
verlichting in de kleding was speels en leuk gevonden.
Volgend jaar een beetje meer lef meiden en huur een trekker in. Door al dat harde werken konden
de dames wel wat extra deo gebruiken. Hoe dat ruikt? Bestel dan op parfumdjenie@hotmail.nl en
ontdek het zelf!
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FLOWER POWER GIRLS
–Janine Leenstra en Ilse Bokma–
2B 144 punten.
De jury roept de ouders van deze meiden op ze goed in de gaten te houden. Het is gebleken dat zij
hun winkel Knutsel&Frutsel hebben verkocht en nu de wijde wereld in trekken. Overal
verkondigen zij “peace men” en blowen er op los. Dat kan niet goed gaan!
Deze voorstelling werd met veel durf en bravoure uitgevoerd, en al rokend paste het geheel in die
tijd van hun Pake’s en Beppe’s. Die zullen alles ontkennen, maar menigeen zal zich die tijd nog
goed herinneren. De voorstelling was netjes verzorgd met leuke vlotte en kleurige kleding.
Alleen de nagelnieuwe fiets, die was te netjes in het geheel. Die had een kleurtje moeten hebben
of een oude witte fiets (enplan) had ook prima gepast. De jury vond het leuk om te zien hoe je,
ook zonder wagen toch een leuke voorstelling kan geven, passend bij de leeftijd en budget.
De verlichting van de fiets in de avond en aan de kleding was vrolijk, maar de mimiek en het spel
viel wel wat weg. Hoe dan ook, deze vrije en blije vogels gaan hun weg wel vinden in het leven.
We hopen nog veel van jullie te horen en zien.
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VLIEG MET ME MEE….. NAAR HET HEKSENFEEST!
–Margriet Hoekstra en Jildou van der Sluis–
Heks, heks, toverheks,
wat ga je nu weer toveren, zeker weer iets geks?
Heks, heks, toverheks, wat ga je nu weer doen,
een heel vies drankje brouwen en dat is zeker groen.
Heks, heks, toverkol,
met je bezem, maak je het nou niet te dol?
Heks, heks, toverkol, wat maak je het weer bont,
rondjes vliegen, hoog boven de grond.
2A 147 punten.
Drie druppels spinnenpotensap, een beetje smurfenplas, twee theelepeltjes drakenpis, wat snot en
kwijl van een pad en nog wat van deze heerlijkheden, dan krijg je heksensoep, gekookt in een
echte heksenketel. Die ketel hing te borrelen in deze voorstelling. Het thema heksen is al vele
malen uitgebeeld in de optocht, maar blijft toch altijd inspireren en boeien.
Nu heb je heksen en heksen, lieve en kwaaie, maar deze heksen zitten duidelijk in het lieve
segment. Kom op meiden, dat mag wel wat enger!
De voorstelling werd met overtuiging gespeeld, maar hier en daar zakte het spel wat weg en dat is
jammer voor het publiek. Leuk was de aangehangen bezem. Het gaf de voorstelling vaart, en
tempo.
Er waren (gelukkig niet te veel) leuke details te zien, waaronder het recept van de eerder
genoemde soep. In de avond waren er ook weer leuke details te zien zoals de verlichting van de
pompoenen achter op de wagen. De mooie puntmutsen kwamen in de avond ook beter uit.
De heksen Margriet en Jildou hebben ook nog een recept voor groene monsterpudding. Ik zou er
niet aan beginnen. Brrrrrrrr.
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CUPCAKE GIRLS
–Femke Altenburg, Tetsje Hoogland, Eline Wind, Marijke Ligthart en Froa Spijkerman–
1A 162 punten.
Je haalt bij de buurvrouw 200 gram boter, 200 gram suiker, 200 gram bloem en 2 eieren. Maak
daar een beslag van er bak er heerlijke cupcakes van. Het bakken en vooral versieren van deze
kleine baksels zijn momenteel erg populair.
Dat hadden de baksters op deze wagen dan ook ruimschoots gedaan. Overal cupcakes, waar je
maar “cake”. Overal lagen die dingen of zaten ze op of aan de wagen. Alles in mooie, lekker over
de top, kleurige tinten rood en roze en mint. En alsof het nog niet genoeg was, ook in de kleding,
schorten en mutsen zagen we cupcakes terugkomen.
De jury vond het een actueel onderwerp. De voorstelling op en rond de wagen goed en
consequent uitgevoerd, mooi van kleur en compositie, juist door de plaatsing van de grootste
cupcake, aan de zijkant van de wagen. Er was erg veel te zien, terwijl het toch rustig bleef qua
voorstelling en spel. De kleding was passend en de schmink bestond voornamelijk uit meel.
De twee bakkers deelde hun producten met het publiek die er met smaak van aten. De grote
cupcake was gemaakt van golfkarton en dat paste precies in de uitvergroting ervan. Mooi
gevonden.
De verlichting maakte dat deze grote cupcake wat weg viel in het duister. De gekleurde, cupcake
kleurige reeks lampen aan de zijkant van de wagen liet deze leuke voorstelling wat wegzakken.
Al met al een leuke, kleurige en vrolijke wagen, gemaakt met veel fantasie. Er is duidelijk
nagedacht over het thema. De uitwerking was uitbundig en toch niet overdadig. Het is net als met
een cupcake. Hoe meer eenvoud in de versiering en vulling hoe mooier en lekkerder het is.
Jullie hebben de erecup (cake) gewonnen! Gefeliciteerd.
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De grote wagens

ALLO ALLO
Buurtvereniging De Planeet
Een Frans café in oorlogstijd (een Engelse comedy serie)
3C 276,5 punten.
In het op een bestaand Frans dorp gebaseerde plaatsje Nouvion woont René Artois. Hij is de
eigenaar van het plaatselijke café samen met zijn vrouw Edith. Hij heeft buiten haar weten om
relaties met allebei de serveersters in het café, Yvette en Maria. Het rustige leventje van René
wordt op zijn kop gezet door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Naar het oordeel van de jury gebeurde er te veel op de wagen. Mogelijk uit angst om maar niets te
vergeten raakte het spel op de wagen verloren. Ook de hoofdfiguur René kwam als zodanig niet
uit de verf. De wagen zelf was als locatie uit de serie wel herkenbaar, maar miste het oude
doorleefde beeld van een Frans dorpscafé. Er waren veel attributen te zien. Te veel zo oordeelde de
jury. Deze overdaad maakte dat de focus op het toneelspel moeilijk was. Zo krijgt het decor de
overhand.
De wagen was qua kleur sober en het wit in en om de wagen was overheersend. De verhouding
tussen de verschillende onderdelen was voldoende, de opzet realistisch en de wagen was van alle
kanten goed te zien. De figuratie, het spel was zoals gezegd niet overtuigend. De geheimagente
Simone zat stil op een krukje, de rol van de Duitse bezetters bleef onderbelicht en oma in haar
hoog gelegen bed nam bijna niet deel aan het geheel.
De muziek liet steeds hetzelfde melodietje horen waardoor er een vervlakking in de voorstelling
kwam. Ook de play back van Edith was niet voldoende eigen gemaakt om de jury te overtuigen.
De wagen zelf was als compositie mooi gemaakt, met alweer veel details. Het thema en de
voorstelling pasten goed in de opzet van de allegorische gedachte maar bracht geen vernieuwende
elementen in.
De verlichting gaf de wagen in de avond een heel ander aanzien. De sfeer-verlichting paste bij het
café en voegde duidelijk iets toe. De wagen werd er mooier en sfeervoller van.
Kritische punten:
•

Te veel scènes op één wagen.

•

Het overheersende wit in en op de wagen maakt de uitstraling vlak en miste warmte.

•

De verschillende spots waren niet goed gericht en verblinden het publiek.
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“GEWOON” KUNST!
R.K. Basisschool It Klimmerblêd
3B 277,5 punten.
Gewoon kunst. In alle vormen en maten, soorten en kleuren. Dat was het beeld van deze wagen.
Er was enorm veel te zien. In de wagen gebeurde veel en ook er om heen. De beelden, de
Mondriaan koe, de hoge, in jutezakken verpakte obelisk, de (meester) schilder op de achterkant en
de groep museumbezoekers er achter en niet te vergeten de vele kleine kunstenaars in het midden
van de wagen. Door dat er zoveel was te zien was het ook onmogelijk om alles te bewonderen. De
jury begrijpt best dat de school alle kinderen wil laten mee doen maar ook dan moet je keuzes
maken.
Het kleurgebruik op de wagen spreekt voor zich, letterlijk overal spatten de kleuren je tegemoet.
De koe was een echte blikvanger voor op de wagen, samen met de witte beelden en de witte
fietsen uit het Kröller-Müller museum in Otterloo, kortom alles vormde een enorm bont geheel.
De verhoudingen op de wagen waren redelijk in afstemming met elkaar behalve de grote obelisk.
De wagen was van alle kanten goed te bekijken. De opbouw van het middenstuk, het houten
frame deed ook denken aan de composities van Mondriaan en Rietveld. Dit gedeelte vormde het
sterke hart van de wagen
De figuratie werd goed gedaan, iedereen had een taak in het grote geheel en bleef in zijn of haar
rol. De afwerking en verzorging van de wagen was netjes. De figuratie, de meisjes met de mooie
Mondriaan jurkjes, de schilders in de Van Gogh kieltjes, alles paste in het grote thema van de
kunst. Het thema zelf is passend voor de optocht.
De verlichting in de avond verhoogde de sfeer op en om de wagen. De verlichting voegde iets toe
en was meer dan alleen “in het licht zetten”. De obelisk viel in het donker voor de helft weg.
De jury merkt nog op dat zij de handgemaakte schilderijen aan de zijkant van de wagen erg mooi
vonden. Niet weggooien hoor! Daar kun je een mooie kunst expositie mee beginnen. Galerie It
Klimmerblêd dat lijkt de jury een goed plan.
Kritische punten:
•

Werken met grote groepen vraagt om een samenhang in de regie.

•

Probeer niet te veel te laten zien, weg laten is ook een kunst.
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JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
O.B.S. De Beuk
3A 282,5 punten.
De musical is geïnspireerd op het bekende bijbelverhaal van Joseph waarin hij zich ontwikkelt van
zijn vaders oogappel tot onderkoning van Egypte.
Joseph heeft een bijzondere gave, hij kan dromen verklaren en in zijn felgekleurde dromenjas stelt
hij de kinderen gerust. De Beuk heeft gekozen voor het pakkende slotnummer uit de musical dat
de kinderen, samen met Joseph live hebben opgenomen in de studio! Laat je droom bestaan!
De jury vond de opbouw en compositie van de wagen niet in evenwicht met elkaar. De voorkant
was open en gaf direct zicht op het tafereel, maar de achterkant met een mooi geschilderde
dodenmasker van de farao ontnam het publiek elk zicht. De wagen was verder sober van opbouw
en vormde het decor van de musical. Het spel, de zang en het dansen vormden de kern van de
voorstelling en niet de wagen op zich.
Het kleur gebruik, hoe kan het ook anders bij dit kleurrijke onderwerp was in mooie contrasten
uitgewerkt. Met eenvoudige middelen was het toch goed gelukt. Door de opbouw was de wagen
niet voor iedereen aan alle kanten te bewonderen.
Het spel en de figuratie waren in de ochtend strak in regie gezet waardoor de rol van de kinderen
op de wagen wat braaf bleef. Joseph deed zijn uiterste best om goed te zingen, maar mocht wel
wat meer contact met het publiek maken. De muziek was mooi gemaakt en gezongen en …zelf
gemaakt. Dat voegde duidelijk wat toe aan de uitvoering.
De afwerking van de wagen was voldoende, en de mooie mantel van onze dromer vormde het
kleurrijke middelpunt. In de ochtendronde heeft de jury de techniek van de stijgende en dalende
Joseph niet gezien, wel in het avond gedeelte. Het publiek wel.
In de avond voorstelling lag het hele accent op de wagen. Dat gaf nog meer focus aan de
voorstelling. De verlichting haalde de wagen echt omhoog! Er kwam meer leven en dynamiek in.
Alle kleuren van de regenboog waren te bewonderen.
De jury hoopt dat de kinderen van De Beuk nog veel zullen dromen… maar natuurlijk niet tijdens
de les.
Kritische punten:
•

Probeer de opbouw van de wagen meer drie dimensionaal te maken.

•

Er was een behoorlijk contrast tussen de ochtend en avond uitvoering, zoek daarin het
evenwicht.
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CHO-CO-LA-TE- ‘FOR ALL WHO LOVE’
Buurtvereniging De Gaastweg
…..boys who love girls who love girls who love boys who love boys who love……
Chocolade is er in heel veel verschillende soorten, kleuren en smaken. Volop keuze en voor elk wat
wils! De Gaastweg staat met 'Cho-co-la-te' voor een sfeer die vrij is van de door de maatschappij
gecreëerde hokjesgeest. Het leven is juist een feest dankzij de grote diversiteit van huidskleuren, seksuele
voorkeuren en een scala aan verschijningsvormen. 'Cho-co-la-te' viert het feest van het dorp en haar
fantastische tradities en zet zich in voor iets meer hoffelijkheid en liefde voor elkaar. Dik, dun, klein,
groot, homo, hetero, pikzwart of lelieblank: mensen zijn de chocolade van de aarde en dit gaan we vieren!
2E 308,5 punten.
De jury oordeelde dat deze voorstelling echt “over de top” was. Er was verschrikkelijk veel te zien,
met enorm veel details, maar het statement, de onderliggende boodschap kwam niet over. Door
de veelheid aan scènes ging het geheel verloren en verslapte al snel de aandacht. De positie en
functie van de koe paste niet in het geheel en als grap past het niet bij het thema. Hoe hiermee de
hoffelijkheid en liefde voor elkaar bevorderd wordt was de jury onduidelijk.
De wagen, een omgekeerde bonbondoos was strak gemaakt en goed afgewerkt. De wagen was
duidelijk gemaakt als decor voor de voorstelling(en). Het kleurgebruik was netjes en verzorgd en
de chocolade kleur vormde de hoofdtinten van de kostuums. Jammer dat door de veelheid van
indrukken de prachtige details op en aan de mooie kostuums verloren gingen. Knopen van
chocolaatjes en bonbons waren echt een vondst.
De verhoudingen op en rond de wagen waren zoek. Er waren te veel onderdelen en daardoor
miste het de samenhang. De figuratie en de uitbeelding hadden alles van een gay parade en dat is
een gedurfde en moedige keuze maar door de uitvoering miste het geheel de zeggingskracht. De
fotograaf, in het groene kostuum detoneerde in het geheel. De muziek was luid en duidelijk, maar
soms niet helemaal passend. De, soms scherpe tekst, voelde als “chocolade met spijkers”. Dat mag,
maar dan moet het passen bij de voorstelling.
De verlichting van de wagen en de voorstelling was niet optimaal. De figuranten aan de voorkant
liepen in het donker en vielen weg. De achterkant van de voorstelling maakte een rommelige
indruk door de felle verlichting. De wagen op zich was mooi verlicht, met name de bonbondoos
was prachtig uitgelicht.
Kritische punten:
•

Zorg ook voor de achterkant van de wagen.

•

Let op dat het licht/spots het publiek niet verblindt.

•

Betrek het publiek bij een dorpsfeest.

•

De avondvoorstelling was duidelijk losser dan overdag.
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SAN QUENTIN WELCOMES JOHNNY CASH
Buurtvereniging Oan ’t Spoar
Buurtver. Oan ’t Spoar geeft een impressie van het legendarische optreden van Johnny Cash in de
beruchte gevangenis van San Quentin.
2D 310 punten.
De San Quentin State Prison staat op een groot stuk land langs de noordkust van San Francisco
Bay. Het gebouw is in juli 1852 in gebruik genomen. Het is daarmee de oudste gevangenis van
Californië. De gevangenis is gebouwd door de gevangenen zelf.
Van een bruisend chocoladefeest naar de harde en grauwe werkelijkheid van de gevangenis en
misdadigers. De wagen was uiterst simpel van opbouw en uitvoering, maar daarmee was de sfeer
goed getroffen. Wat volgens de jury afbreuk deed aan dat concept waren de letters, gitaartjes en
muzieknootjes aan de zijkant van de wagen. Met heel weinig middelen stond er wel wat op de
weg!
Het kleurgebruik was grijs en somber en toch niet saai, door het gebruik van verschillende
grijstinten. Ook hier detoneerden de kleurige versiering van de rand van de wagen. Door de
werkplaats met het gereedschapsbord en de zaagtafel aan de voorkant van de wagen te plaatsen
was het eerste aanzicht van de wagen niet optimaal. De verhoudingen tussen het
gevangenisgedeelte en het podium waren in de beperkte ruimte niet goed aan te brengen, maar
met de weinige middelen was het toch een evenwichtige wagen. De achterkant van de wagen was
ook netjes verzorgd, kompleet met bull-eye’s en een treurende raaf bij de cipier.
De figuratie was sterk, de mannen bleven in hun rol en ook de bewakers waren niet opvallend
aanwezig. Ze sloegen en scholden niet, maar bleven wel waakzaam. Waarom de Johnny Cash met
zijn hoofd in de zaagtafel hing ontging de jury geheel.
Het gebruik van de muziek was goed, niet te hard en de playback werd goed uitgevoerd. Jammer
dat in de avond de techniek het liet afweten.
Het koude licht van de tl-balken in de zaal was hier heel functioneel en gaf een mooi contrast aan
het warm verlichte podium. Het bracht extra spanning in de voorstelling. Wat niet paste in de
voorstelling van de wagen was de aanlichting van de “glitterrand”. De voorkant van de wagen en
de achterkant gaven goed de bedrukte sfeer van de gevangenis weer. Tot zo ver ons bezoek aan
het California Department of corrections, en heren dat schrijf je met dubbel R…………
Kritische punten:
•

Door uitval muziek viel essentie voorstelling weg.

•

Blijf consequent in je ontwerp en dus geen onnodige versieringen.
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MAMMA MIA!
Buurtvereniging W.W.E.S.
Op het Griekse eiland Skopelos speelt het verhaal zich af over de jonge Sophie die in het oude dagboek van
haar moeder Donna leest dat ze drie potentiële vaders heeft. Ze besluit de drie oude zomerliefdes uit te
nodigen op het eiland, zonder dat Donna hier iets van af weet. Ondanks de verbazing van Donna wordt
het een bruisend feest. De W.W.E.S. beeldt scènes uit van deze vrolijke, zomerse film. Dus laat u
verrassen!
2C 316 punten. Gedeelde eerste prijs verlichting: 43 punten.
Weer een verrassend feest dus, het kan niet op. De manier waarop deze wagen vorm is gegeven
hebben we al eerder gezien in de optochten. Het middenstuk, in dit geval het huisje, werkt dan
verkleinend en de wagen lijkt dan minder breed, aldus de jury. Verder is het thema goed getroffen
en sluit mooi aan bij de film.
Het kleurgebruik van de wagen werd door de jury als goed beoordeeld, met gemiddeld een 8 en
dat geeft aan dat de bouwers binnen de context van het Griekse eilandgevoel zijn gebleven. De
verhoudingen op de wagen klopten en waren realistisch qua afstemming en grootte. De wagen
liet van alle kanten iets leuks zien.
De figuratie werd goed gedaan, ondanks het relatief kleine decor leek het niet overvol. Ook de
oudere mannen deden goed en overtuigend mee in de hele voorstelling. De muziek werd passend
gebruikt en was zeker niet overheersend.
De afwerking van de wagen was netjes, maar een beetje meer vuil hier en daar had het misschien
toch realistischer gemaakt. De algemene indruk van de ochtend was dat het feest nog wat meer
op gang moest komen, het spetterde nog niet overal.
Volgens het oordeel van de jury is gewerkt volgens een lichtplan. De dansgroep voor de wagen
was mooi aangelicht en het licht volgde de show. Het haalde de voorstelling goed op. Door dit
alles ging het feest pas echt goed los daar op ………..Skopelos!
Kritische punten:
•

Verlichting groep mag publiek niet verblinden.

•

Decoratie en kleur gebruik iets “te netjes”.
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ZEVEN ZONDEN
Buurtvereniging De Grietman
De zeven zonden.
We hebben er allemaal van gehoord, maar wat zijn de zeven zonden eigenlijk? Het heeft te maken met
'het slechte' in de mens. De Grietman geeft u een impressie van: IJdelheid, Hebzucht, Lust, Jaloezie,
Vraatzucht, Woede en Luiheid, op een geheel eigen wijze. Het doet dan deugd als het recht zegeviert.
2B 322,5 punten.
Deze wagen was qua uitvoering knap en strak gedaan, maar door de symmetrische opzet was het
ontwerp als compositie weinig verrassend. De figuratie, de verschillende details en attributen
brachten de voorstelling tot leven.
Door het kleurgebruik, zoals de gouden letters bij de kooien, ontstonden er mooie contrasten en
de kleurkeuze was gewaagd. Het gaf de wagen een sterke esthetische uitstraling. De verhoudingen
op de wagen waren goed, realistisch en goed op elkaar afgestemd. De wagen was
driedimensionaal zodat het publiek de mooie metalen kooien met hun verderfelijke inhoud goed
kon zien.
De figuratie en de uitbeelding lieten een wagen met tegenstelling zien. De rol van de rechter was
niet helemaal duidelijk en de teksten niet altijd even sterk, aldus de jury. De rolvastheid was door
de goede regie prima in orde.
De afwerking kreeg van de jury een hoge score, juist ook vanwege de reliëfs die te zien waren in
de pilaren en de kostuums waren goed verzorgd. De zeven deugden bovenop de wagen droegen
mooie, maar eenvoudige jurken die goed in het geheel pasten. De gewone spijkerbroeken van de
cipiers vormden een minpunt in de totale uitvoering. De keuze om de Latijnse teksten voor de
hoofdzonden te gebruiken was een gok. Lang niet iedereen is deze taal machtig, en dan was de
Nederlandse vertaling toch beter geweest voor de begrijpelijkheid en dus ook de aandacht voor de
voorstelling.
De verlichting van de wagen was een lastig punt voor de jury. Door het felle licht in het midden
van de wagen te concentreren vielen de kooien en de figuren daarin als ‘t ware weg. Door het
gebruik van het soort licht werd de kleur uit de wagen en de kostuums gehaald. Het romig wit
werd hard en kil. De rechter viel in het niet door de wijze van aanlichting.
De tractor was helemaal zwart gemaakt, en hoewel dat onderdeel niet beoordeeld is was het toch
goed gevonden en verzorgd. Laat het een voorbeeld zijn voor velen. Dat doet de jury deugd!
Kritische punten:
•

Compositie kon wel wat speelser, minder strak dus

•

Gebruik Latijnse namen leidt af van de voorstelling

•

Gebruik teksten van rechter niet altijd duidelijk en soms te overheersend.
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“JAILHOUSE ROCK LIVE…..”
Buurtvereniging Bouwen Houtring
Jailhouse Rock is een film uit 1957 onder regie van Richard Thorpe met in de hoofdrollen Elvis Presley en
Judy Tyler.
De film is gebaseerd op een verhaal van Nedrick Young. Het was de derde film van Presley en een groot
succes in de bioscopen. Alleen al in de VS werd 4 miljoen dollar omgezet.
2A 328,5 punten.
Ook hier zagen we een wagen die het decor vormde voor de voorstelling. De wagen is het
“vervoermiddel” van het verhaal en moet daar qua ontwerp en uitstraling aan bijdragen. Dat is
met deze strakke wagen gelukt. De gedraaide trappen, de glij-stang waarmee de dansers hun
“cellen” verlieten, de celdeur en het getrapte podium waren prima geschikt voor de
dansuitvoering. Simpel, functioneel maar zeker niet saai. De cijfers op het hekwerk en de kleding
van de dansers vormden een mooi detail.
Het kleurgebruik bij deze zwart/wit kleurige wagen was netjes en vooral overal consequent
uitgevoerd. Zowel in de kleding als het decor. Alleen de trappen waren anders van kleur, meer
roestig leek het wel, maar dat stoorde niet. Alles wit? Nee, want de live spelende muziekanten
droegen een groen colbert en ook de letters achter op de wagen waren groen.
De verhouding tussen de verschillende onderdelen op de wagen klopten goed, waren realistisch
en de voorstelling was van alle kanten goed te zien. Wat niet te zien was de keurig weggewerkte
trekker en chauffeur, keurig in bewakersuniform. Prachtig gedaan!
De figuratie, de uitbeelding, de dans en de rolvastheid kregen een goede waardering van de jury.
Alles was netjes verzorgd, volgens een goed uitgewerkt concept. Elvis zelf stond wat stijfjes te
zingen, dat kon wel wat meer swingen.
De livemuziek werd goed gebracht en gespeeld. Lets rock. Alles maakte dan ook een prettige en
verzorgde indruk.
De verlichting was een duidelijke toevoeging aan de voorstelling. De lichtlijst langs de randen van
de wagen gaf een mooi strak effect. Door de verlichting in het plafond viel het plateau met de
dansers daarboven in de avond wat weg. Ook de voorste (jongste?)dansers waren niet goed te
zien. Ook door de aard van het licht werden de kostuums van iedereen bleekjes. Dat was jammer.
Hoe dan ook, een complete wagen, goede choreografie en mooie showelementen, maar maak het
niet te braafjes, het mocht best wat ruiger zijn. Jullie zijn boeven hoor!
Kritische punten:
•

Eenvoud scoort, hou het zo.

•

Nog meer aandacht voor de verlichting.
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BOBO EN ZIJN VRIENDJES
Buurtvereniging De Fûgeldobbe
Wie kent hem niet Bobo het blauwe konijn met al zijn kleurrijke vriendjes en vriendinnetjes. Zij wonen
in een boomhut en maken daar plezier. Normaal zie je hen alleen in een film of tijdschrift. Maar
vandaag zijn ze in levende lijve aanwezig in Sint Nicolaasga!
1C 343 punten. Gedeelde eerste prijs verlichting: 43 punten.
En hoe! De jury vond dit qua vormgeving een sterke wagen. Het vormde het decor van het verhaal
dat werd gezongen op de begane grond van de wagen. Hier was de wagen duidelijk de blikvanger.
Het geheel vormde een mooi plaatje en de woningen in de boom waren mooi uitgewerkt. De
voorstelling paste goed in de opzet van de allegorie, maar als tafereel niet bijzonder vernieuwend.
Het kleurgebruik op de wagen was netjes, vrolijk en goed doorgevoerd. De boom en de
zelfgemaakte bladeren waren realistisch van kleur en vorm. De verhoudingen pasten ook
wonderwel, natuurlijk het is naar het voorbeeld van de film of de strip maar toch klopte alles.
De figuratie en de zang op de wagen vormden een onderdeel in het geheel, maar niet het
belangrijkste. Bobo zelf was zoek, qua hoofdpersoon dus. Het gebruik van de muziek was passend
en niet overheersend. De kleding was hier en daar eigentijds en bestaand en de pruiken op hun
koppen waren wat “ruiger” dan je van konijnenbont zou verwachten.
De hele figuratie speelt zich voornamelijk op de begane grond af. De voorstelling zou aan kracht
hebben gewonnen als er in de huisjes ook iets te zien zou zijn geweest. Een vrolijk konijn hier en
daar had het kompleet gemaakt.
Met een gemiddelde waardering van een ruime 8 voor de algemene indruk overdag wil de jury
aangeven dit een leuke wagen te vinden. Er is erg veel te zien.
De verlichting van de wagen was goed uitgevoerd. De huisjes, de boom en het tuintje bleven door
het lichtgebruik mooi intact, ook wat betreft de kleuren. Door de plaatsing van het licht achter het
hek van de tuinman bleef ook hij goed zichtbaar voor het publiek. Ook de werd caravan goed
aangeschenen. Zelfs de touwladder bleef zichtbaar.
Hebben jullie de kentekenplaat achterop de caravan gezien? 5-SPT-13. Volgend jaar een ander
nummer!
Kritische punten:
•

Gebruik de hele wagen qua figuratie.

•

Aandacht voor afwerking van kleding en pruiken.
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"HOOGVLIEGERS"
Prot. Chr. Basisschool De Paedwizer
Op 27 juni 1909 ging in Nederland voor het eerst een gemotoriseerd vliegtuig de lucht in.
Piloot was de Frans-Russische graaf Charles de Lambert. Hij voerde deze vlucht uit vanaf de
Klappenbergse Heide bij Etten-Leur.
Vandaag kunnen jullie zien hoe piloot graaf Charles de Lambert met zijn vernieuwde vliegmachine zal
proberen om boven de straten van Sint Nicolaasga te gaan vliegen.
Hij heeft hierbij de hulp ingeroepen van vele “hoogvliegers” van De Paedwizer.
1B 348 punten.
De vormgeving van deze wagen was voor de jury erg verrassend en werd origineel gevonden. Het
leek wel een ontwerp van Leonardo da Vinci. Door het materiaal-gebruik zoals de motor, de
uitlaatpijpen, het linnen en de steigerpijpen kreeg de voorstelling een surrealistisch uitstraling. Eén
van de juryleden zei: “zo mooi kan eenvoud dus zijn”.
Het kleurgebruik op deze wagen was goed gevonden. Het okerachtige geel, de zwarte leren
pakken van de figuranten, samen met het ecru van de linnen doeken gaven een mooi contrast dat
toch goed bij elkaar paste.
De verhoudingen van de wagen waren kloppend en de voorstelling was voor het publiek aan alle
kanten goed te zien en te volgen. De figuratie werd ook erg mooi gevonden en iedereen had een
taak in het geheel. Het thema was goed bedacht en uitgewerkt vol creatieve oplossingen. De
groep, die het publiek speelde, waren prachtig gekleed, passend in de tijd rond 1900. Ze sjouwden
soms ook nog reserveonderdelen mee. Zo had alles een functie. De aandrijving/trekker was keurig
in het decor weggewerkt en de chauffeur was in een strak vliegerspak gestoken.
Er werd gebruik gemaakt van een geluidscollage waarop een sputterende motor, roepende
mensen en andere passende geluiden waren te horen. Ook dit paste in het geheel. De jury
beoordeelde deze wagen/voorstelling als origineel, doordacht en goed uitgewerkt en qua ontwerp
verrassend voor de optocht in Sint Nyk. Hier kwamen theater en allegorie bij elkaar.
De verlichting was bedoeld om de voorstelling te laten zien, niet om de sfeer te verhogen. De
grote propeller was mooi aangelicht, maar de binnenvoorstelling viel wat weg en door de wijze
van het lichtgebruik ontstond er onbedoelde schaduwwerking. In de avond werd de aandacht van
het publiek naar binnen getrokken in plaats van naar buiten. Daarom oogde de voorstelling
overdag frisser en kwam de ronde vorm van het vliegtuig beter uit. Kortom een mooie wagen van
de Hoogvliegers van De Paedwizer.
Kritische punten:
•

Doe aan bronvermelding.
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TOT DE DOOD ONS SCHEIDT
K.P.J.
Als omlijste foto's komen herinneringen tot leven.
Bezinning van een lang en gelukkig leven dat bijna ten einde is.
Langzaam daalt het hartritme tot een zacht geroffel.....
1A 349 punten. Gedeelde eerste prijs verlichting: 43 punten.
Het eerste aanzicht van de wagen kende twee kanten. Eerst een groot zwart blok met draaiende
klok, dan het middenstuk met de vele voorstellingen en dan een hoge zwarte achterkant met
daarop een spreuk. Dit werd door de jury wisselend ervaren, maar het geheel werd beoordeeld als
origineel, leuk gevonden, met een spectaculaire uitwerking. Daar komt iets aan!
Elke voorstelling had een andere kleur lijst, zelfs een van ongeverfd hout. Tegen de zwarte
achtergrond van het fotoalbum vormde het één geheel met de totale compositie. De
verhoudingen op de wagen waren realistisch van grootte. De wagen was alleen van opzij te
bewonderen. De voor en achterkant hadden het publiek weinig te bieden. Jammer.
De figuratie was hier en daar wat braafjes waardoor het grote idee van de wagen leuker was dan
de aparte onderdelen. De regie was kennelijk strak ingevoerd zodat de uitbeeldingen soms statisch
leek te worden. De afwerking van de wagen, de figuratie, kleding en de schmink die werd gebruikt
kreeg van de jury een beoordeling van bijna gemiddeld een 9. Dat zegt genoeg.
Door de verlichte klok was het eerste aanzicht van de wagen in de avond leuker dan overdag. De
fotolijsten/taferelen waren mooi verlicht en bedoeld om de voorstelling te laten zien en de sfeer
te verhogen. Door de plaatsing van het licht kregen verschillende onderdelen meer perspectief.
De jury wil vermelden het geheel speels qua compositie was en het ontwerp origineel gevonden.
Zij hopen dan ook van harte dat het hart van de KPJ nog jarenlang warm blijft kloppen voor de
Allegorische Optocht van Sint Nyk! “A true love story never ends”.
Kritische punten:
•

Denk na over de voor- en achterkant van de voorstelling

•

Hang het eventueel gewonnen prijsbordje niet dwars op de wagen, dat maakt lelijk.

•

Denk bij de opbouw aan de hoogte van de wagen. Het moet niet te stijl worden.
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STEMMEN PUBLIEKSPRIJZEN
Kleine wagens
Batman Returns
Onze Nieuwe Geur
De Graffitie Fyra
Paparazzi
Serious Request

Flower Power Girls
Vlieg met me mee… naar het
Heksenfeest!
Flodder in Amerika
Cupcake Girls
Grote wagens
“Gewoon” Kunst !
Allo Allo
San Quentin welcomes
Johnny Cash
Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat
“Jailhouse Rock Live…..”
Mamma Mia!
Bobo en zijn Vriendjes
Zeven Zonden
Cho-Co-La-Te- ‘For all who love
Tot de Dood ons Scheidt
“Hoogvliegers”
Verlichtingsprijzen
Mamma Mia!
Bobo en zijn Vriendjes
Tot de Dood ons Scheidt
“Jailhouse Rock Live…..”
San Quentin welcomes
Johnny Cash
Zeven Zonden
Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat
Allo Allo
“Hoogvliegers”
Cho-Co-La-Te- ‘For all who love
“Gewoon” Kunst !

Muziekvereniging de Harmonie
Rimmer van der Sluis
Nieske Hoogland en Jente Sietsma
Thimo Sietsma en Tristan de Jong
Maaike Steneker, Marije Steneker en Sybrich
Spijkerman
Iede de Lange, Jeen de Lange, Harm de Vries,
Annemiek Posthumus, Reanne Mink, Klaas Jelle
Mink, Alle Mink
Janine Leenstra en Ilse Bokma
Margriet Hoekstra en Jildou van der Sluis

1
33
56
57
73

Germ Wijnja, Stefan de Vries, Jetze Zijlstra, Erik-Jan
Haanstra en Eelke Faber
Femke Altenburg, Tetsje Hoogland, Eline Wind,
Marijke Ligthart en Froa Spijkerman

377

R.K. Basisschool It Klimmerblêd
Buurtvereniging De Planeet
Buurtvereniging Oan ’t Spoar

35
52
72

O.B.S. De Beuk

87

Buurtvereniging Bouwen Houtring
Buurtvereniging W.W.E.S.
Buurtvereniging De Fûgeldobbe
Buurtvereniging De Grietman
Buurtvereniging De Gaastweg
K.P.J.
Prot. Chr. Basisschool De Paedwizer

88
148
173
194
204
493
561

74

156
190

Buurtvereniging W.W.E.S.
Buurtvereniging De Fûgeldobbe
K.P.J.
Buurtvereniging Bouwen Houtring
Buurtvereniging Oan ’t Spoar

43
43
43
41
40

Buurtvereniging De Grietman
O.B.S. De Beuk

40
39

Buurtvereniging De Planeet
Prot. Chr. Basisschool De Paedwizer
Buurtvereniging De Gaastweg
R.K. Basisschool It Klimmerblêd

38
38
37
36

26

738

1e
1e
1e

Vergelijking met andere jaren
2006
2

2007
5

2008
6

2009
6

2010
6

2011
12

2012
9

2013
9

200

200

200

200

200

200

200

200

139,5

143

136,5

140,5

124,1

122

131

124

160

155

156,5

163

149,6

151

159

162

150

150

150

152

132

139

143

138

gemiddeld
cijfer

7,5

7,5

7,5

7,6

6,6

7.0

7.4

6.9

aantal grote
wagens
maximaal
punten
laagste
score
hoogste
score
gemiddeld

11

12

11

14

11

13

13

11

400

400

400

400

400

400

400

400

290

305,5

299

310

254,9

288

275.5

276.5

359

372,5

361,5

370,5

357,9

359.5

387

349

326

334

334

336

310,8

320.1

320

314

8,1

8,3

8,3

8,4

7,8

8.0

8.0

7.9

Heide

Gaastweg

Paedwizer

Gaastweg

KPJ

KPJ

KPJ

Paedwizer

Grietman
Organikas

K.P.J.
Gladiator

Grietman
Caledonia

W.W.E.S.
SterrenBeelden

aantal kleine
wagens
maximaal
punten
laagste
score
hoogste
score
gemiddeld

gemiddeld
cijfer
publieksprijs
2A prijs

1E prijs

1D prijs

1C prijs

1B prijs

1A prijs

Heide
African
drums circle
KPJ
KPJ presents
Gaastweg
Japans
sprookje:
Kaguyahime

Paedwizer
Bontekoe
Grietman
Anastatia

Gaastweg
Hof Eden

Gaastweg
Fashion
“Gar-bitch”

KPJ
Akasha

Oan ‘t
Bouwen/ Paedwizer Bouwen/
Spoar
Houtring
WatersHoutringKronieken
Braz.
noodramp Jailhouse
van Narnia Carnaval
Rock
De Heide Bouwen/
KPJ
Rijlst
Rôlje
Houtring
File
Sta-tion
Letter
Land van
het perron
Maas en
Waal
De Beuk Paedwizer Paedwizer Grietman
Pluk van
Chinees
In de Olie Ganesha
Petteflet nieuwjaar
KPJ
Grietman W.W.E.S. KPJ Leaver
FugelKapi-Joxis
Ghasly
We Will
dea as
dobbe1
Gulch
Rock You
slaef
Bobo
Gaastweg Grietman Fugeldob. Paedwizer
Imagine
Sinbad &
Cars
Hoogvlieg
Africa
Roc
ers
Gaastweg
KPJ
De
Gaasweg
KPJ
ClubTease Touwtjes Gaastweg
The
Tot de
en
in handen Duizend- swimming dood ons
Paedwizer
en-éénthirties
scheidt
Paard
nacht
Troje
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