
J u r y r a p p o r t 

Allegorische optocht Easterlittens 2016 

Na een droef optochtdieptepunt twee jaar geleden - slechts vier wagens – 
was dit aantal vorig jaar in één klap bijna verdubbeld tot zeven stuks. Dit 

jaar zakten we jammer genoeg weer naar vijf. Maar niet getreurd, uit het 

strenge maar rechtvaardige oordeel blijkt dat de kwaliteit weer 
hooggewaardeerd is! 

Dan laten we nu verder het woord aan de jury (bestaande uit Wybo 
Smids en zijn Annemiek uit Weidum, Agnes Driessen uit Mantgum en 

Martin Smid uit Winsum: 

 

Het was weer een eer om de optocht in Littens mee te mogen 
maken. 

Sommige juryleden al voor het 15e jaar. Daar waar 15 jaar terug 

de ouders als kind op de wagen zaten, bouwen ze nu karren voor 
hun eigen kinderen (en voor Anno). Het is te hopen dat al die 

kinderen op hun beurt ook besmet worden met dit ‘Optochtvirus’, 
dan komen er weer mooie tijden aan! Er ligt een mooie uitdaging 

voor 2017! 

W E I N E N: 

1 Pokémon NO GO       248 

Vier ‘ echte’  werelden op één wagen Prachtig, tot in detail, 

afgewerkte wagen. De schattige Pikachu heeft voor die extra punt 

gezorgd! Met deze mooie wagen hebben ze ons gevangen!  

2 Rosé camping        247 

BINGO! Deze knipoog naar het leven, waarin de 50 min de 50 plus 

(re)animeert, kon de jury erg waarderen. De tweetalige bingo, bbq 
en de wastafels…en zoveel mooie roze details. Prachtig! 

3 Lord of the Drinks       240 

In Rio werd Yuri weg gestuurd, hier werd hij opgehaald. En dan 

heb je aan Anno niet de minste Yuri. De muziekkeuze was ook erg 
goed! Dit verdiend een ‘ podiumplak’   



 

4 BOB-team Littens       230 

Bob de vierde plek deze wagen. Mooie uitbeelding van een ‘ 
waargebeurd verhaal’ . ‘BOB’, daar kun je mee in huis komen.  

5 Kemping de Einepyk       210 

Gezellig drukke wagen, deze gezellige camping is aan uitbreiding 
toe. Ze waren erg vrolijk, vrolijk, vrolijk, zo vrolijk waren ze nog 

nooit!   

 

R   I   N   N   E   R   S 

 

1 Rio 2016         176 

Epke was ook erg los in de heupen. En goed te zien dat ‘ van 

vleuten’  weer opgeknapt is. Veel activiteit bij deze lopers! Op 
naar Tokyo2020!  

2 Donald Duck Camping      160 

Als je door het regenachtige weer niet Pokémon kunt zoeken is de 

Donald Duck een prima alternatief. Knap gemaakt door de 
kinderen zelf! 

3 Tinte op stelten        143 

Zelfs met twee personen kun je een tent op stelten zetten.  

4 Assepoester as Cinderella      121 

Dit zag er sprookjesachtig uit Assepoester...ik bedoel Cinderella 

 

P U B L I E K S P R I J S: 

Dit jaar werden er op de kop af 100 briefjes ingeleverd met in 
totaal 172 stemmen. Van de wagens wint Pokémon NO GO 
met 38 stemmen (met BOB-tema Littens als sterke tweede). 
Van de rinners geniet Tinte op stelten met 31 stemmen de 

voorkeur van de briefjesinvullers. 

Gefeliciteerd winnaars en de rest weet: meedoen is net zo leuk 

als winnen!  


