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A43

Wat een beleving in de optocht! Een klassieke, impone-
rende wagen vol sterke bewegingen komt op je af. De 
muziek klopt met de performance en de choreografie 
van de bewegingen. Alles is goed getimed in een korte 
cyclus, zo ook de watersproeiers. De kleuren, diverse de-
tails, afwerking en de veren in de kont komen goed tot 
hun recht. De vorm van de kop, en dan met name neus, 
ogen en haren zijn uitstekend vormgegeven. De kin is 
wat klein uitgevallen en de vorm en inkleuring van de 
handen is ook nog voor verbetering vatbaar. Hebben we 
het hier over de beste wagen van de optocht? Alle ju-
ryleden (op één na) van deze groep vinden van wel. De 
technische uitvoering is goed, erg goed. De constructies 
die de bewegingen mogelijk maken zijn nergens storend 
of in het oog springend. Het gebruik van houtskool als 
alternatief past perfect in het klassieke geheel en ook 
de donkere halmen brengen iets extra’s.

De wagen eindigde met een wat vierkante rug die samen 
met de willekeurig geplaatste veren(tooi) een wat mati-
ge achterzijde uitbeelden.  De traditionele onderwerp-
keuze verdient wel wat aandacht, we zien een prachtige 
klassiek opgebouwde corsowagen, technisch goed uitge-
voerd, gebaseerd op een wat sleets idee.
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A6

Na 3 jaar het ontwerp uit handen te hebben gegeven heeft Corso en 
Co dit jaar weer zelf een wagen ontworpen. En wat voor één: je voor-
ouders (je afkomst) gebruiken als onderwerp voor een indrukwekkend 
mooie wagen; dichter bij jezelf én je publiek kun je bijna niet komen. 
Gefeliciteerd!
Deze wagen heeft een prachtige verbeelding van het idee, een kloeke 
vorm, enorme aandacht voor de vele details, een prachtige kleurba-
lans… en dan de portretten van de voorouders. Zeldzaam mooie, met 
Dahlia’s beschilderde schilderijen die ons deden denken aan de zelf-
portretten van Rembrandt van Rijn. Weergaloos, er zijn weinig vierkan-
te meters in het Bloemencorso aan te wijzen die met meer aandacht 
zijn bewerkt. Een puntje van kritiek heeft de jury nog wel, ze vraagt 
zich af of de figuratie (bosfeeën/boskoninginnen) rondom de wagen 
en de gezwollen sprookjesachtige muziek een meerwaarde heeft. Een 
wagen die de voorouders huldigt en dicht bij jezelf staat heeft dat echt 
niet nodig, het leidt onnodig af. Het is jullie werkelijkheid én die van je 
voorouders en geen andermans fantasie.
Een andere, zéér creatieve gedachte vond de jury het fantastisch an-
ticiperen op een mogelijk bloementekort. Een aantal weken voor het 
plakken is geëxperimenteerd met het drogen van Dahlia’s. Juist in tij-
den van overvloed moet men naar de toekomst kijken.  Dit heeft ge-
resulteerd in voldoende dahlia’s én als groot bijkomend voordeel een 
uitbreiding van het Dahlia-kleuren-pallet. Mooie aardetinten die de 
bladeren van de boom kleurden én een prachtig blauw op de boomstam 
die normaliter nooit in Dahlia bloemen voorkomt. Deze manier van anti-
ciperen heeft impact gehad op de hele wagen en kan als voorbeeld die-
nen voor veel wagens die met Dahlia tekorten te maken hebben gehad.
Een wagen met veel betekenislagen, fantastisch plakwerk,  weerga-
loos mooie portretten en een gezonde vooruitziende bloemenblik!                               
N.B. Dames van de portretten, wordt het niet tijd voor een eigen Dahlia 
Schilder School?
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A47

De jury waardeert de experimenteerdrang, het idee en het 
creatieve talent van de groep, het schiet echter nog te kort 
in de zeggingskracht en uitwerking. Wat word er precies 
gezegd in dit beeld? Is er een boodschap of is het een ex-
pressie van een emotie? Verscheurde brieven kunnen een 
emotioneel beladen verhaal hebben maar dit komt niet tot 
uiting in de wagen; de beweging verhelderd dit ook niet. Het 
is geen eenvoudige opgave om met de lichtheid van ver-
scheurde papiersnippers een mensfiguur in een corsowa-
gen te verbeelden.  Indrukwekkend en veelbelovend zoals 
de wagen aankomt, vervolgens gebeurd er dan te weinig om 
echt te imponeren. De vorm van de nek en de breedte van 
de rug zijn wat uitgezet en overtuigen niet, de holling in de 
rug is wel helder. Echter is voor een eenzijdige compositie 
gekozen, waardoor voor het publiek aan de ene kant van de 
route de wagen min of meer een raadsel blijft. Ook de ook de 
andere zijde schiet nogal wat te kort in de vorm, beweging 
en expressie De kleur is goed, de hoeveelheid tekst en de 
vormgeving daarvan op de “papier”snippers is uitstekend en 
de afwerking is ook goed. Door de eigen dahliateelt heeft 
deze wagen geen of nauwelijks hinder van de moeizame 
bloemenlevering. De [handmatige] bewegingen op de wa-
gen voegen helaas niet genoeg toe om indruk te maken, 
daar was veel meer te winnen, het is nu niet luchtig genoeg 
zoals papier kan opwaaien door de wind. Ook daardoor blijft 
ook het gezicht van de mensfiguur en daarmee zeggings-
kracht wat ondermaats. Gelukkig lopen de begeleiders in 
hun spierwitte shirts niet te dicht bij de wagen zodat dat 
niet erg stoort.
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Het verschil in formaat van de fraai uitgewerkte olifanten zou nog 
sterker kunnen werken als de ondergrond iets anders was geconstru-
eerd: de wagen zou aan de voorzijde een lift kunnen gebruiken waar-
door er een perspectivische werking ontstaat die de aflopende groot-
te van de olifanten nog wat versterkt en de wagen iets meer verrast. 
Nu is de onderkant een te groot deel van de wagen, trekt deze te veel 
aandacht en word de kans gemist om het grote dier ook groot uit te 
voeren. Het plakwerk en met name het knipwerk is [weer] fantastisch, 
al is het op de olifanten wat uitbundig en werkt het op dit formaat wat 
vorm verhullend. Dit kan voorkomen worden door de restvormen [lege 
ruimtes]  iets groter te maken bij de slurf en de poten. De herhaling 
van kleuren op de olifanten werkt goed om de parade te versterken, 
goed consequent doorgevoerd. De afwerking is vaak een ‘sluitpost’, 
maar daar is hier absoluut geen sprake van en het vormt echt een toe-
gevoegde waarde, waardoor er een krachtig en strak beeld ontstaat 
en de herhaling van kleur en vormen een sterk ritme veroorzaakt.  
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Het haantjesgedrag is door veel juryleden niet gezien, wel 3 hanenkoppen. Het typi-
sche “haantjesgedrag is gemist: Het om elkaar heen draaien, het imponeren, de borst 
en veren opzetten, het schijngevecht. Kortom wat de titel draagt is niet te zien op 
straat. Wat had ons allen dat fantastisch geleken, 3 hanen op straat die zich als haan-
tjes gedragen, straattheater in optima forma!
Het geheel oogt rommelig en sommige keuzes in alternatief Dahlia gebruik zijn niet 
consequent doorgevoerd of verkeerd gebruikt zoals de donsveertjes en het zaagsel 
bovenop de hanenkam. De jury vraagt zich af hoe een gerenommeerde club als De 
Genieters zo weinig heeft geanticipeerd op het Dahlia tekort en (te) laat heeft gezocht 
naar passende én spannende alternatieven.
De vorm van de hanenkoppen was wel goed gemaakt en de veren overlapten overtui-
gend. De veren zelf waren niet echt geveerd en daardoor zag de totale vorm er statisch 
uit, heel jammer. Het leek alsof de hanen aan zagen komen dat er niet genoeg Dahlia’s 
waren. Ook de choreografie van de drie hanen liet te wensen over, het speelde zich 
teveel af op de as van de weg en ook het publiek werd daarbij weinig betrokken.
Met nauwkeuriger plakwerk, meer oog voor detail en theater én beter anticiperen op 
het bloementekort, had deze wagen het in zich om hoog te scoren. Volgend jaar een 
revanche!
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Leuk Toch?, verrast elk jaar weer het publiek én de jury met fantastische 
ideeën en prachtige vormgeving; fijn toch? Dit jaar heeft de ploeg ge-
scoord met een prachtig concept en imaginair, de grootste wagen in de 
optocht; De kracht van de verbeelding!  En dit alles dooraderd met een 
voor een corso innovatief vleugje mobiele techniek.
De jury heeft heel veel waardering voor de idee en het concept. Echter 
de vorm van de wagen is wat saai en de kleur van het geheel overtuigt 
niet. Spannend zijn de radar ‘ping’ geluiden en het geluid van het open-
brekende straatwerk, klinkers in dit geval… of had dat asfalt moeten zijn?
Als een concept de wagen draagt moet de uitvoering  puntgaaf zijn: niets 
mag het concept in de weg staan, al het zichtbare moet leiden naar wat 
het concept uitdraagt.  In dit geval mankeerde er iets teveel aan de com-
municatie met het publiek over het gebruik van de markerpoint ofwel de 
QR-code, met de overigens fraaie streetview beelden uit de periscoop. 
Zonder mobiel ontgaat je de clou die in de titel vervat zit. Ook de vorm en 
de uitvoering van  de onderzeeër die door het asfalt/klinkers snijdt en de 
suggestie moet wekken 23 meter! lang te zijn,  had veel overtuigender 
gekund.
Al met al wél de eerste Bloemencorsowagen die door het riool is komen 
aanvaren; Ga vooral zo door, vrienden van de Imaginaire E-Dahlia!
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CC ‘92 stond voor de lastige keuze om dit jaar wel of geen wagen 
te bouwen. In dit 25e jubileum jaar werd getwijfeld over deelname 
aan het corso door ziekte van één van de oprichters. Op het laatst 
werd het gekkenwerk om alsnog mee te doen en zo geschiedde: 
‘Gekkenwerk’.
Een echt ‘work in progress’, karikaturen uit de oude doos bouwen 
en plakken een corsowagen die nog lang niet af is maar al wel rijd 
in de echte optocht. Een prachtig idee dat toch niet helemaal uit 
de verf komt. De totale compositie overtuigd niet, het geheel oogt 
rommelig door stalen steiger pijpen, beschilderde bordjes e.d.. 
Gemeenschapszin kenmerkt deze wagen (één met zijn allen, met 
zijn allen voor één) en dat had best sterker uitgedragen mogen 
worden. Er is slecht geplakt en de afwerking is niet top, ook de 
kleuren zijn niet sprankelend. De slechte kwaliteit van de bloemen 
en de beperkte tijd is daar natuurlijk debet aan, maar toch. Veel 
lof van de jury is er voor de prachtige laskap bovenop de wagen die 
een echte blikvanger is en de humor in en op de wagen is grappig 
en hilarisch en ook de karakters van de figuren op de wagen zijn 
overeenkomstig de titel: een stel ‘gekken’ die iets proberen te ma-
ken in een té korte tijd.
Sterkte de komende tijd met het verlies van jullie kompaan.
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Door het 3D plaatje werd deze ansichtkaart een prachtige wagen.
Een terechte winnaar in de B klasse.
De vormgeving was goed; de wagen was van alle zijden het bekijken 
zeker waard.
Uitschieters waren de fraaie achterkant en het prachtige treintje.
Het perspectief van de wagen was eveneens geslaagd.
Verder vielen de schitterende details op, zoals de fraaie letters, 
het grind, de bielzen, de rails en de met roggezaad beplakte “ Dikke 
Steen”
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Versierders Woold
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B42

“Een wagen zoals we van Wivoc gewend zijn” zo omschreef een van de jury 
leden deze wagen. Niet alleen een hommage aan Mexico maar ook aan de 
dahlia die inheems is in dit land. Een wagen vol grote en kleine details. Eigen-
lijk teveel om op te noemen! Waar alle juryleden lovend over zijn is het grote 
doodshoofd (skull) achter op de wagen en het kleurenpalet dat gebruikt is. 
Zeer strak geplakt met mooie uitgewerkte tanden in rijst. Ook de uitgewerkte 
“doodshoofd” vlinders was een leuke vinding. De kist had in verhouding wel 
wat groter gemogen. De kop wordt door de moustache bijna vriendelijk en 
de sombrero komt helemaal tot z’n recht in de stralende zon. De gebruikte 
popcorn is een vindingrijk alternatief, de figuratie een waardevolle aanvulling. 
Fiesta de los Muertos is niet alleen een bijzonder feest in Mexico maar ook 
een bijzondere wagen in het corso. Als je dit ziet lonkt er vast een A wagen in 
de toekomst.
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Brexit; dit is momenteel een actueel onderwerp, in geheel iets an-
ders maar het was een mooie  titel voor een corsowagen, die op 
originele wijze was uitgewerkt. Jullie hadden en mooie wagen die 
klein, maar fijn was in zijn uitvoering.
De kijker moest goed de tijd nemen om de vele verrassende en ori-
ginele details te kunnen zien, ze waren een lust voor het oog.
Zeer knap om er op te komen om de dit te maken van typische En-
gelse dingen zoals de punt van de vlaggenstok met Engels drop, de 
ketting van de hoed met Gagels en koekjes als knopen. Ook de vlag 
en kilt (ruitjespatroon) was precisie werk. De vuilcontainer met EU 
vignet en deksel waren prachtig beplakt.
Eigenlijk waren deze details allen met alternatieven geplakt wat in 
deze fijne creatie juist goed van pas kwam.
Ook de figuranten waren haast vanzelfsprekend passend gekleed, 
namelijk met bolhoedjes en de juiste bretels. Al met al top!
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B25

Een leuk idee. Een gewaagd ontwerp! Een prachtig resultaat. Wat een 
prachtige effecten en overgangen. De vlieg komt langzaam op je af met 
een schuddende kop. Aan de verschillende ogen is te zien dat het geen 
gewone vlieg is. Het facetoog is extra mooi geworden door het gebruik 
van de “kopspijkers”. Vervolgens is de overgang naar machine door geluid 
en vormgeving erg goed gedaan. De bewegende delen van zilverpapier, 
vanwege het bloemen te kort, is prima. De poten met het hardhoutzaag-
sel zijn ongekend mooi. De afwerking strak, kleurcombinaties mooi. Mis-
schien had de machine voor het spannende effect iets schever mogen 
vliegen. Aan de wagen, de detaillering, de figuratie en het bijpassende 
geluid is af te leiden dat aan ALLES gedacht is. Complimenten
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B24

Een leuke kleurrijke wagen. Vooral de bewegende koppen met de 
mooie ogen en prachtige wimpers trekken de aandacht. De bewe-
ging had wel iets sneller gemogen wat waarschijnlijk het kijkspel 
zou verhogen. De kleuren combinaties doen hun werk en accentu-
eren de snavels, poten en ogen. De lijven van de vogels trokken wat 
minder de aandacht waarbij gezegd dat de voorkant wat spannen-
der was dan de achterkant. Maar de veren aan de achterkant waren 
weer erg mooi en strak. Over het gebruik van het zilverpapier als 
alternatief was de jury verdeeld. Ook vond de jury de wagen niet 
overal even strak geplakt.
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Eigen’wies
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Een geweldige taart met bakvrouwen Een actueel onderwerp, 
goed uitgewerkt. De taart vonden de meesten om op te vreten, 
enkelen waren minder enthousiast.
De bakvrouwen waren om te zoenen, hoewel een enkeling daar 
niet zo over dacht. Een wagen waar de groep veel werk en tijd 
in heeft gestoken. Met prachtige details, zoals de schorten, de 
theekopjes, de cup cake met de kers, de guirlandes langs de 
rand. Veel goed gebruikte en originele alternatieven, zoals het 
popcorn, bladeren en de hortensiabloemen.
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Een fantastisch origineel en gedurfd idee.
Met een gewaagde vormgeving, getuigend van lef van ontwerpers 
en bouwers. Beslist wel een bal aan Een sierlijkwagen, ondanks de 
rechthoekige vorm. De draaiende spiegels gaven de wagen een ver-
rassend perspectief en diepte. Fraai beplakte ballen, speels geplaatst 
met mooie kleurovergangen. Tevens prachtig dat de spiegels ook de 
omgeving en de toeschouwers in beeld brachten.
Deze bouwers verkennen de grenzen en mogelijkheden van het corso 
en zijn daar dit jaar zeker in geslaagd.
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Dat wat vorig jaar de ijsberen overkwam overkomt nu de graatma-
gere vissen van de Jofmannekes en Jofwiefkes.. In de hal ziet de 
wagen er fantastisch uit. Er is evenwicht, compositie spannend. 
Bloemen strak geplakt idee leuk en fijntjes uitgewerkt. En dan 
gebeurt er iets als de wagen het zonlicht ziet. De kleuren verva-
gen en maken de ondergrond saai. Ook de vissen lukt het niet dat 
beeld nog te doorbreken. De ogen van de vissen priemen en eisen 
te veel aandacht. Hierdoor krijgt de wagen in zijn totaliteit niet 
de waardering die de details verdienen. Een onverwachte teleur-
stelling. Laat onverlet dat menig bouwer zijn vingers aflikt bij de 
manier van plakken en de strakke afwerking. Daarbij zijn het idee, 
de woordspeling en de vormgeving net als de wagen van vorig jaar 
“Grijpstuiver” prijzenswaardig en zijn wij als jury erg nieuwsgierig 
waar we volgend jaar mee verrast worden.
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 Jofmannekes en Jofwiefkes
» Graatmager
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Waar de Skinny altijd in heeft uitgeblonken blonken ze ook dit jaar 
weer in uit. TIJDGEBREK! Maar ondanks dat staat de wagen toch 
weer om 8 uur ’s morgens aan de start. Sterker nog in de zon staat 
er een echte onderwaterwereld in als zijn pracht en praal. Wat een 
kleuren en vormen. Je komt ogen te kort. En daar zit misschien ook 
wel een klein nadeeltje aan de wagen. Is het niet TEVEEL. Oogt de 
wagen door die hoeveelheid niet wat te druk? De morene maakt het 
beeld aan de achterzijde spannend. Nog een puntje van kritiek is 
dat er niet overal even strak is geplakt. Ook de mais ligt er slor-
dig op. Dat zou natuurlijk het gevolg kunnen zijn van dat tijdgebrek 
maar het is wel jammer. De figuratie rondom de wagen is leuk ge-
vonden. De muziek wel erg hard en leidde af van het geheel. Maar 
zoals de afgelopen jaren is gebleken verrast de Skinny ons dit jaar 
ook weer met een leuke wagen!
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Skinny Binny Club
» Skinny duikt onder.
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Het idee was redelijk origineel, echter was het niet zo spannend 
uitgewerkt.
De vormgeving van de galei had wat meer doorbroken mogen wor-
den zodat het minder saai en statisch was. Vanzelfsprekend zijn 
Romeinse galleien groot en log maar er kunnen meer vormen aan 
zitten door de basis te doorbreken en een ram, balk  aan de boeg 
en een gekrulde achtersteven. Er zijn ook andere modellen bekent.
Er was wel een mooie voorkant, namelijk de haai, die maakte het 
aangezicht spannender welk ook goed was weergegeven. De af-
werking met het nauwkeurige plakwerk, met goed verwerkte 
schors ertussen verdient waardering. Het zeil (in clubkleuren) had 
een passend formaat maar het materiaal (stof/plastic) als alterna-
tief was minder. Natuurlijk of iets verweerd materiaal was wellicht 
passender geweest.
Daarentegen hadden jullie figuranten met een fraai tenue.
De roeiers hadden een goed ritme en mogen gezien worden..
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Handbal Combinatie Winterswijk
» GALEOS MMXVI
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C20

Goed gedaan en technisch mooi uitgevoerd, Het dunne 
laagje water met luchtbellen deed precies wat het moest 
doen, heel effectief en goed uitgevoerd. Dit ondanks dat 
het aquarium niet helemaal was gevuld. Er werd toch het 
juiste gevoel mee opgeroepen. Veel afwisseling in de wa-
gen en een mooie compositie, goede vormgeving en een 
vrolijk geheel. Prachtige kleurstellingen en kleurscha-
keringen op de vissen en de bodem. Volop aandacht be-
steed aan de figuratie maar doordat alle aandacht naar 
het aquarium uitging viel misschien niet iedereen dat op.
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Bloemwal Kids
» Kleine visjes worden groot
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Een aandoenlijke wagen met een ‘verhaaltje’  vervat in de titel. Prachtige vorm, 
veel aandacht voor details (touw om de korf en de kippenpoot), heel goed 
beplakt en verzorgd. Met nog ietsje meer infiniteit en durf in het kleurgebruik 
en wellicht de entourage was de wagen helemaal TOP geweest en er als de 
kippen bij om voor de eerste plek te gaan in deze categorie. Jullie hebben het 
in de vingers: Chapeau!
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Dahliakanjers
» Als de kippen erbij
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Mooie draaitechniek, volwassen uitgevoerd. De wagen komt on-
danks de promotiefunctie goed tot z’n recht. Het jochie leek wel 
op een duracel aangesloten, prima gedaan! Het was een vrolijke 
verschijning en overal was aandacht aan geschonken, prachtig 
afwerking, mooie figuratie, afbeelding op de zitjes waren heel 
mooi, rand aan onderzijde mooie kleuren, de heks, het huisje, 
etc. Al met al een pracht sprookje op eigenwijze!

22 - 26 & 27 augustus 2016

Eigenwijsjerijk
» De eigenwijze sprookjes caroussel 
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plaats

88,0 punten

K I N D E RJ U R Y 

P RI J S



C31 

Schitterend gevormde hondenkop, die zo lekker lobbesachtig uit 
zijn ogen keek, zorgt voor een goede voorkant en het speels ge-
vormde hok zorgt ervoor dat de wagen blijft boeien. Mooi vorm-
gegeven wagen met effectieve beweging. Het hondsdoldraaiende 
hondje maakt het helemaal af. Maar ook de planken van het hok 
waren prachtig net zoals het dak en de ondergrond. En natuurlijk 
de bak met hondenkoekjes. We vonden het ook leuk gevonden dat 

26 & 27 augustus 2016 - 23

The big Smiles
» Hondsdol

4e
plaats

86,7 punten



C9

Een feest voor het oog, deze geweldige wagen. Een strip waarin wat 
te lezen valt. Veel leuke details, met als klap op de vuurpijl een ‘plat’ 
paard voor de huifkar. En dat pakt heel goed uit: Een 2 dimensio-
naal paard  voor een 3 dimensionale huifkar met een 4 dimensionale 
entourage eromheen. Hoe eenvoudig en doeltreffend kan het zijn…
Met de fijne afwerking, de goede kleuren en prachtige details als 
de kogelgaten en de mooie ogen van het paard maken deze wagen 
een sieraad in deze optocht: Applaus heel goed gedaan! we zijn erg 
benieuwd wat jullie volgend jaar voor ons in petto hebben.

24 - 26 & 27 augustus 2016

De Daltons
»  Lucky Luke en de Daltons

5e
plaats

86,0 punten



C38 

Mooi wagentje met een schildpad zwevend/zwemmend boven de 
zeebodem. De kleur is wat flets maar wel heel subtiel gebruikt. 
De zeebodem is niet van zand en schelpen gemaakt door het 
bloementekort maar is een bewuste keuze die goed uitpakt.  De 
schildpad heeft een aansprekende, lieve kop. De omgeving van de 
schildpad oogt wat leeg en we missen een wits. Op het schild is 
wel een aanzet gegeven maar mist overtuiging. Voor een wagen 
die voor en door kinderen gemaakt is het wat braaf. Speel meer 
met het onderwerp, laat je fantasie de vrije loop en kleur eens 
buiten de lijntjes.
‘Pssst… kinderen, die ouders weten het echt niet altijd beter, 
hoor!’

26 & 27 augustus 2016 - 25

De Genietertjes
» Schild(A)part

6e
plaats

85,9 punten



C12

De Bad Boys worden groot, de hormonen gieren in het rond bij 
deze wagen van de goed gestylde mannen.
De hele wagen en de entourage staat in de modus om meiden te 
versieren. Én de mannen weten hoe ze dat moeten doen: met een 
vette bak, bloemetjes en brylcream weten ze de dames te over-
tuigen. Fantastische muziek uit de jaren 60 doet de rest; You aint 
nothin’ but a Hounddog!
Goed geplakt, fijne kleuren, goed gezocht naar alternatieven voor 
dahlia’s én 2 fijne koplampen van het hart van zonnebloemen, je 
moet maar durven. Maar ja tegen zoveel stuiterende vetkuiven is 
weinig te beginnen, Bad Boys are Go!

26 - 26 & 27 augustus 2016

Bad Boys 
» De Versierders

7e
plaats

81,5 punten



C28

Aandoenlijke wagen met leuke figuratie. Leuke titel en leuke uit-
beelding van de titel, lief hoor, jullie hebben ons hart gestolen! 
ook de boefjes. Door het uitdelen van de hartjes hebben jullie ook 
vast de harten van het publiek gestolen. Mooie kleurstelling en er 
was ook volop aandacht voor de details zoals de prachtige letters 
en de duiven.

26 & 27 augustus 2016 - 27

Kids-stoom
» Hartediefjes

8e
plaats

79,7 punten



C27

Mooi uitgevoerde gouwe ouwe van Anton Pieck uit de Efteling. Je 
herkende Holle Bolle Gijs direct en die was goed vormgegeven. Hij 
had een mooie houding en hij leek zo door de straten van Winterswijk 
te lopen. De wagen was netjes afgewerkt en vooral de ondergrond 
met de verschillende kleuren was mooi. Daarbij hadden de dames 
volop plezier, leuk!!  

28 - 26 & 27 augustus 2016

De Crea Bea’s
» Holle Bolle Gijs

9e
plaats

78,6 punten



C16

Tijdens de optocht steeg deze wagen in de waarde door de 
goed gekozen entourage. De prachtige eigenwijze roodhari-
ge koppen van de Stampertjes in combinatie met de brand-
weerauto van Pluk van de Petteflet kunnen ook de goedkeu-
ring dragen van Annie M.G. Schmidt en Fiep Westendorp. 
Goed gedaan.
Een goed verzorgde brandweerauto, met uitstekend plak-
werk en goede details. Voor het betere bluswerk moet je bij 
de Esch zijn!

26 & 27 augustus 2016 - 29

De Esch 
» Redder in nood

10e
plaats

78,6 punten



C29

Het enthousiasme werkt aanstekelijk mede door de mooie 
figuratie. Mooie muizen, prachtige staart en mooie letters. 
De taart was mooi versierd en aan de laagjes aan de binnen-
zijde was ook aandacht geschonken. Een prima wagen in de 
optocht. Ga zo door!

30 - 26 & 27 augustus 2016

Vrees Kids
» Muizen(s)taart

11e
plaats

77,9 punten



C39

Een ‘gewone’ en nette wagen met iets te weinig muziek, tot-
dat de grote trom opengaat en de trombonist tevoorschijn 
komt en meespeelt met de fanfare. Dat levert een prachtig 
totaalbeeld op. Fantastisch en muzikaal bovendien!
Als wagen alleen beklijft het niet, als ensemble met het or-
kest erbij is het helemaal top. Gefeliciteerd met jullie 80 jarig 
jubileum.
En nooit zal het in een grote trom warmer zijn geweest als 
tijdens die eerste optocht dag.

26 & 27 augustus 2016 - 31

Chr. Muziek Ver. De Eendracht
» Fan Fare Tastisch

12e
plaats

77,1 punten



C35

Leuke zinspeling maar met alleen ‘n kat is de wagen nog niet hele-
maal af. Maar die kat was wel mooi van vorm, vooral de kop. De [led-
] flitser kwam helaas niet goed tot zijn recht. We denken niet dat 
veel publiek dat heeft opgemerkt. Mooie kleuren gebruikt waar-
door het een mooie verschijning was.

32 - 26 & 27 augustus 2016

CSWtjes
» Catwalk

13e
plaats

76,5  punten



C13

Donderdag 25 augustus 12.30, in de gloeiende hitte bij de schuur van de ou-
ders van Tom. Daar stond  in een hoekje van de koele schuur, een Teddybeer in 
bed, diep onder de dekens gestopt. in al zijn aandoenlijkheid. Een ontroerend 
mooi beeld.
Tom had een bed gevonden in de berm en wilde daarmee een wagen maken. 
En wat moet er in bed? Zijn Kikabeer natuurlijk…, geen twijfel over mogelijk.
Een kloek bed, een lieve beer, wat zuinig met kleur omgesprongen, goed af-
gewerkt, de deken had wat meer aandacht verdiend en de bedspijlen hadden 
beplakt kunnen worden.
Het is wat het is, een jonge jongensdroom, prachtig!

26 & 27 augustus 2016 - 33

Tom de Roos
»  Kikabeer

14e
plaats

76,3 punten



C11

De wagen met de meest cryptische titel: Ach arme 
bandiet en/óf de achtarmige bandiet. Een fijn wa-
gentje, helemaal door de jongens beplakt met een 
leuke entourage eromheen. Helemaal fijn, goed 
idee, goed beplakt, goed afgewerkt, leuke louche fi-
guren eromheen, niets meer aandoen, hoewel? Het 
onderstel hoeft niet versierd te worden dat trekt 
op deze manier veel aandacht, laat het onderwerp 
maar spreken, dat is vaak boeiend genoeg!
 

34 - 26 & 27 augustus 2016

Daan Houwers en Tycho Stemerdink 
» Ach(t) Arm(ig)e Bandiet

15e
plaats

76  punten



C34

Leuke titel en uitvoering maar je kunt ook wat te veel dub-
belzinnigheden in de titel stoppen... De sorbet smaakt naar 
meer, de beren zijn goed van vorm en likken lekker...maar 
prijsberen..? Het gebruik van het laurier blad was wat over-
heersend. Maar wat mooi hoe die rode saus over de rand 
druipt en op de bol ijs!
 

26 & 27 augustus 2016 - 35

Corso & Coters
» Prijsberen

16e
plaats
76 punten



C40

Aandoenlijk wagentje, sombrero is net wat te klein 
voor het mexicaantje of misschien zijn buik te dik. Wel 
een prachtige prikcactus en de houding van het mexi-
caantje is prima siësta en hij lijkt heerlijk een dutje 
te doen!

36 - 26 & 27 augustus 2016

Skopein WIVOC Jeugd
» Siësta Mexicana

17e
plaats

75,8 punten



C21

Wat goed dat jullie al 25 jaar meedoen! Je zou dan misschien 
wat meer feest verwachten op en om de wagen maar ‘t wil 
niet echt een feestje worden. Jullie deden daar echter wel 
je best voor door ballonnen uit te delen. De vormgeving van 
o.a. de regen boog en de cijfers had misschien wat beter ge-
kund. De manier waarop de regenboog begint/eindigt is wel 
leuk gevonden!

26 & 27 augustus 2016 - 37

Corsoclub Cctjes 92 Meddo
» Party time

18e
plaats

72,2 punten



C41

Leuke meiden lopen bij een schatkist zonder waarde. De 
inhoud blijkt een zeepbel, het was een wat simpel geheel. 
Jammer ook dat er zo veel blad was gebruikt. Het zand 
was op zich wel prima en er was genoeg aandacht ge-
schonken aan de grepen en het slot van de kist.

38 - 26 & 27 augustus 2016

Skinny Binny Club
» Schattenjacht

19e
plaats

70,9  punten



C7

Ga er maar aan staan, in het dagelijks leven sociale nood te lijf gaan 
en dat ook nog verbeelden in een optocht, je moet maar durven. 
Deze club heeft een missie, een doel en een streven en dat zullen 
we weten ook. Ze doen dit jaar voor de 3e maal  mee en met welk 
een overtuiging!
Kind zijn én meteen al geboren worden met een sociale achter-
stand. Perfect verbeeld met de kinderbox als gevangenis. Geen 
oogstrelend hoogstandje in kleur en afwerking, de gedachte blijft 
echter overeind en beklijft!  Goed doen voor de minder bedeelden 
onder ons, daar kunnen we met ons allen een voorbeeld aan ne-
men. Voor een volgende keer wat meer zorg voor de afwerking, 
belettering, kleur én communicatie met het publiek (vraag de cor-
socoaches!) en jullie kunnen met het meer verdiende prijzengeld je 
missie nog beter voortzetten. Ga vooral door, Dahlia’s voor het goe-
de doel; als zwaarden die worden omgesmolten tot ploegscharen.

26 & 27 augustus 2016 - 39

Doppen
»  Geen cent te makke  

20e
plaats

70,0 punten



C8

Een eerste keer in het corso, wat een stap! Een fijne wagen, goed verzorgd, 
sprankelende kleuren. Niet helemaal duidelijk was de achtergrond van deze wa-
gen en ook de cryptische titel werd niet altijd begrepen door de jury. De wagen 
straalde wel zelfbewustzijn uit.
Maar ga door en vertel een volgende keer wat meer over jezelf en over de om-
standigheden waaronder gedacht, geplakt en gebouwd wordt.  

40 - 26 & 27 augustus 2016

De Winterswijkers
»  g_weldig

21e
plaats

69,4  punten



D14

Een goed gekozen Winterswijks onderwerp. Passend bij deze tijd
De kerk was al eerder in de kleuren van Mondriaan. De werkelijkheid 
was goed verbeeld. De kerk had goede verhoudingen en de toren was 
ook een beetje scheef. Erg goed en strak beplakt met mooi geaccen-
tueerde lijnen
Kleuren en alternatieven vulden elkaar mooi aan
De wijzerplaat en de ezel waren prachtig
De jongens hadden mooie en passende T-shirts.

26 & 27 augustus 2016 - 41

Finn en Jort
» Mondriaan

1e
plaats

87,2  punten 

K I N D E RJ U R Y 

P RI J S



D33 

Dit wagentje vond de jury een leuke creatie gemaakt vanuit een goed 
idee. Vooral de “öude” zwaan kwam goed uit de veren. De kop zoals die 
hoorde te zijn alhoewel er ook een opmerking kwam over het bijkleuren 
van het oranje gedeelte. Als de vleugelpartij nog iets verder was open-
gewerkt had het de zwaan waarschijnlijk nog iets speelser gemaakt. Het 
meer met de jongen was aandoenlijk. Hier hadden wat meer bloemen 
gebruikt mogen worden maar de lieve zacht ogende jongen en het ge-
bruikte gras maakte ook daar veel goed. Over de vinding van het water 
(de blauwe tule) waren de meningen verdeeld bij de jury. De manier 
waarop de wagen is uitgebeeld op de beperkte ruimte en schaal die 
men had is erg knap. Ook de afwerking was prima.

42 - 26 & 27 augustus 2016

Nikita
» Het zwanenmeer

2e
plaats

82,7 punten



D19

Zowel de stalenros (het “onderstel”) als het bloemenros (op-
bouw) kwamen goed tot hun recht. De vormgeving was op wat 
verhoudingsprobleempjes na prima. Volgende keer rekening 
houden dat er nog een bloem op geplakt gaat worden. Nu wa-
ren de benen bijvoorbeeld wat dik. De manen en de staart van 
de Amaranthus was een mooie vinding. Door de eenvoud in 
kleur en vormgeving kwam het geheel niet te druk over. Door-
dat de fiets niet is beplakt is het goed te zien dat de pony over 
de hindernis springt. Voor het eerst meedoen en dan met zo’n 
mooie uitgewerkte fiets is erg knap.

26 & 27 augustus 2016 - 43

De Ponyfans
» Stalen-of bloemenros

3e
plaats

82,6  punten

T E KL A  V O O RI N K  P RI J S



D15

Duidelijk een wagen uit dezelfde bouwgroep.
En ontroerende, fraaie poppenwagen met een enthousiast meis-
je, die goed over haar wagen kon praten.
Mooi beplakt met passende kleuren.
Tevens met oog voor detail, zoals de speen van de pop, het flesje 
en de onderkant van de parasol.

44 - 26 & 27 augustus 2016

Mila
» Poppenwagen

4e
plaats

82,5  punten



D30

Een leuk bedachte naam met een klein probleempje. Wat is een Heely? Dat werd op de plak
avond door de beide dames keurig uitgelegd gelukkig. Of alle, wat oudere, toeschouwers het 
langs de route ook hebben begrepen zonder deze uitleg is maar de vraag….. Maar de vorm 
en de uitvoering waren erg leuk gedaan. Hier en daar had het wat strakker gekund. Mooie 
kleuren (roze/wit/paars/rood) Ook het tijdens de optocht voortbewegen op heelys leek me 
een behoorlijke aanslag op de spieren. De 2 J’s bleven glimlachen en vrolijk. Knap hoor. Ook 
was er een compliment over de toeven. Al met al een goedgeslaagde “wagen”.

26 & 27 augustus 2016 - 45

De 2Jees
» (W)heely

5e
plaats

82,1 punten



D37 

Dat vrolijke vogels zo chagrijnig kunnen kijken! Een wagen die de spe-
lers van dit spel onmiddellijk herkenden. Een eigen ontwerp (zelfs met 
tekening) die met een kleine aanpassing (de rode en gele bird achter op 
de wagen hebben van plek gewisseld) goed is uitgevoerd! Complimenten 
daarvoor. De techniek van bouwen zit er helemaal in. Volgend jaar zit 
de uitdaging dan ook in het plakken. De kleuren zijn prima gekozen. De 
bramen een prima vinding! De letters hadden er wat strakker op gemo-
gen. Maar wie zou daarover durven te mopperen als je met zo’n mooie 
wagen in het Winterswijkse bloemencorso verschijnt. Een wagen waar je 
trots op mag zijn!
 

46 - 26 & 27 augustus 2016

Vrolijke vogels
» Angry Birds

6e
plaats

81,2  punten

D36



26 & 27 augustus 2016 - 47

D10

Een fraai aangeklede groep met passende kleding.
Het wagentje viel een beetje in het niet bij de grootte van de groep.
Het is lastig om op een klein oppervlakte strak te plakken.
De vormgeving van het kasteel verdween.
Mede door het “rond plakken “
Het geheel was wel keurig geplakt

De Bofkonters
» Ridder zoekt prinses

7e
plaats

77  punten



Openluchttheater Winterswijk
» Agnes B. in Openluchttheater

8e
plaats

74,8  punten

Je bent nooit te oud om met een versierde fiets op pad te gaan.
Zelfs niet met het doel om aandacht te vragen voor een toneelstuk in het 
Openluchttheater.
De wagen kwam als geheel goed over
De fraaie bloemstukken maakten het af.
Met meer oog voor de afwerking, met name bij de letters, was de waar-
dering hoger geweest.

D18

48 - 26 & 27 augustus 2016



x

x

26 & 27 augustus 2016 - 49

E37 

Geen versierde fiets, maar een versierd paard.
Met een fraai zadel/dek. Fraaie letters en mooie borden
Hoewel deze niet allemaal met dezelfde kwaliteit beplakt 
waren. Goede details, zoals de letters, het paard op het ver-
keersbord. Een goed idee van deze meiden
Al doende leert men, dus ga zo door

Stal ’t Mensink
» King of the road

1e
plaats

75,8  punten

26 & 27 augustus 2016 - 49





x

x
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