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Juryleden Wybo Smids uit Weidum en Agnes Driessen uit Mantgum
kregen dit jaar versterking van Marti n Smid uit Winsum (zijn
overbuurvrouw Alice van der Velde kon , h? jarenlange enthousiaste
dienst, dit jaar niet, tot haar grote spijt). Het aantal rinners was ten
opzichte van vorig jaar ietsje gezakt maar het aantal wagens steeg weer
met twee, tot een respectabel aantal van acht.
De jury had er weer zin in dit jaar. ,,lk blijf", zei Wybo, die dit jaar voor de
elfde keer jureert, ,,nog veertien jaar Dan zitik23 jaar in de jury en ga lk
zelf op een wagen zitten." Agnes sprak haar jaarlijkse mantra uit,
namelijk dat het toch zo ongelooflijk is dat een dorp dat zo veel kleiner is
dan het hare zo veel spectaculair goed verzonnen wagens tevoorschijn
tovert. En Maftin zei kort en krachtig: ,,Kommend jier bin ik derwer!"
Er is weer dik anderhalf uur stug doorvergaderd en alles en iedereen
werd uitvoerig bediscussieerd - er worden tientallen foto's genomen en
zo worcit na 'Je optocht alles en iedei'ê€ii nog eens nauvvgezet
beoordeeld, en wel op de volgende criteria:
Algemene indruk / Originaliteit / Vormgeving / Kleurgebruik /
Verhoudingen / Uitbeelding zelf bedacht thema / Afwerking / Wagenvlijt.

Hieronder volgt de uitslag van de jury!l

WEINEN
1". KOFFIESHOP MOBIEL 170 PUNTEN
Wat een prachtige verschijning! Enorm relaxte wagen, helemaal in stijl,
prachtig kleurgebruik, veel werk aan fresfee d en lekkere relaxte muziek.
Top!

2. SKYT OAN IT TEMA 168 PUNTEN
Al was dit niet de bedoeling, stinkenC goeie wagen. Erg goed uitgevoerd
met de brievenbus en de blender. Tot in detail goed uitgevoerd.

3A PIRATES OF THE CARRIBEAN PART 7 163 PUNTEN
Erg prachtig uitgevoerd. De artistieke rofs was in goede verhouding. En
Johnny Depp...sprekend! Erg mooi uitgevoerde schmink.



38 CARAIBISCHE WETTERWILLE 163 PUNTEN
Superstrakke originele wagen. Leuke kwinkslag naar het thema.
Technisch hoogstandje met een goede afwerking, zoals het
steigerplankje.

5 MANANA MANANA 158 PUNTEN
Kleurrijk en vrolijk geheel. Door de aankleding van de tractor een mooi
geheel. ledereen bleef ook prachtig in zijn rol.

6 LITTENSER PIRATEN 153 PUNTEN
NefT'es afgewerkte wagen. Een prachtig vlot. Met leuke details zoals een
aap in de mast.

7 SURFPARTY 151 PUNTEN
Wat een schatjes op deze wagen. Mooi uitgevoerd.

8 WE SOENE IN EINTSJE SWIMME 149 PUNTEN
Wat een schatjes op deze wagen @. Mooi actief uitgebeeld.

RINNERS:
1 QUICK & EASY, TAKE A SISI 168 PUNTEN
Schfffe rend. Thema is hier direct duidelijk. ie krijgt hier Cirect een
tropisch gevoel van. Erg actieve mensen eromheen.

2 'N TROPISCHE VERRASSING 162 PUNTEN
Leuke benadering van het thema. Uitbeelding prima en erg goed
acteerwerk om de kar heen.

3 DE HAWAII BAR 161 PUNTEN
Heel mooi uitgevoerd en het dansen om de wagen heen verdient een
pluim.

4 ALOHA 155 PUNTEN
Vrolijk versierd en unisex trekkers ervoor, dat maakt het net even af!

5 PIRATES OF THE CARRIBEAN 150 PUNTEN
NefT'es en prachtig in het thema. Erg ieuk.

PUBLIEKSPRIJS:
Dit jaar werden er 182 stemmen uitgebracht.
Van de wagens wint SKYT OAN lT TEMA met 31 stemmen
en van de rinners QUICK & EASY, TAKE A SlSl met 33 stemmen!.


