JURY RAPPORT
OPTOCHT VERSIERDE WAGENS DORPSFEEST HAULE 5 JUNI 2010
ALGEMENE INDRUK
Een mooie, vrolijke, kleurrijke optocht met een opvallend niveau. Petje af voor Haule.
Wat een geluk dat het mooi weer was. Dat gaf een extra feestelijk tintje.
De inzet en betrokkenheid verdient een dikke pluim !
De uitslag en de resultaten van de versierde wagens:

BUURTWAGENS:
12. OUDE SCHOOLBUURT met FEESTBEEST
Zag er kleurig uit. Er was zelfs beweging.
Misten toch dynamiek en het ontbreken van levendigheid (geen personen op de wagen).
11. NIEUWE SCHOOLBUURT met HET CHINESE NIEUWJAAR
Mooie kleding, leuk geschminkt.
Tip: Let op details. We misten een beetje het spektakel vanwege het thema.
10. POLDERWEG met PIRATENFEEST
Wel echte piraten, mooie kist met goud en juwelen.
9. TONCKENSWEG met BERENGEZELLIG OP DE TONCKENSWEG
Gitaar mooi gemaakt. Kinderen goed betrokken.
Tip: Meer berengezelligheid was misschien leuk geweest.
8. DE DRIESPRONG met ALS DE KAT VAN HUIS IS VIEREN DE MUIZEN FEEST
Goed afgewerkt.Veel werk opgedaan.
Tip: Jammer dat er geen doorkijk was: voor en achter.
7. CLAES EGBESWEG met TROPISCH STRANDFEEST
Wel feestelijk maar had nog wel iets uitbundiger gekund.
6. OUDE SMIDSE met DE FRIESE BOERENBRUILOFT
Goed in afwerking tot in detail (kruikjes, vloer, droge worst)
Gezellige accordeonist. Mooi, statig sfeertje. Alles was in stijl.
5. ROTONDEBUURT met CARNAVAL “RIO DE ROTONDE”
Vrolijk, gezellig en mooie afgestemde kleuren.
Naam: leuke woordspeling. Dansers en skeelers maakten het plaatje compleet.
Tip: misschien had de kleding iets uitbundiger gekund.
4. DE MANDESTRAAT met TAART
Opvallend geheel. Passende zoete, vrolijke kleuren. “Levende taarten” heel mooi.
Bakker in stijl erbij: mooi.

3. KERKBUURT met HET FEESTVARKEN
Mooi geheel. Alles in passend rose. Tractor mooi weggewerkt en meegenomen in het geheel.
Aandacht voor detail. Veel werk opgedaan ! Er was zelfs een lui varkentje: grappig.
Tip: Misschien was het leuk geweest om “dansende” varkentjes rondom de wagen te doen.
2. VSTK VAN SCHOOLBUURT TOT KERKBUURT met HALLOWEEN
Mooie woordspeling “Hauloween”. Veel gebruik gemaakt van natuurlijk materiaal.
Tractor meegenomen in het onderwerp.
Details: Velgen tractor, belletjes, rook
Tip: natuurlijk materiaal is een risico (verwelkt bijv.)
1. ZWETTE ’93 met ONDERWEG NAAR WOODSTOCK
Wat een feest. Spontaniteit, kleur, beweging, muziek.
SUPER. Passend bij het thema feest. Chauffeur past precies bij de auto.
Hier word je vrolijk van.
Keet van binnen bekleed. Reparatie van auto hoorde er natuurlijk bij.
De caravan (interieur) was niet afgewerkt. Maar was ook niet erg.
RELAX MAN. PEACE. Veel interactie met publiek.

VERENIGINGSWAGENS:
5. GYMNASTIEK VERENIGING HAULE met 60-JARIG BESTAAN
Past bij de sport. Blauw wit. Leuk om het jubileum in te verwerken. Mooi afgewerkt.
Tip: Meer dynamiek. Je bent een gym vereniging..
4. KORFBALVERENIGING VZK met KAMPIOENSFEESTJE
Kinderen er goed bij betrokken. Er was actie.
Tip: Denk om de afwerking (beker).
3. VROUWEN VAN NU met HIGH-TEA FEESTJE
Passend sfeertje.
2. HOP HAULEROUDEJAARSPLOEG met APRES-SKI
Echte jeugdwagen. Goed zo HOP. HOP zo door. (“Sonnema liefhebbers “??)
1. OBS DE TREDE met SPOOKPARTY
Passend bij de kinderen. Lieve spookjes. Goede keuze !
Details: spookjes in de koplamp.

INDIVIDUEEL: 1. DE KAASMEISJES. Zij complementeerden het geheel.

DE PUBLIEKSPRIJS: KERKBUURT met HET FEESTVARKEN.

