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65 jaar Efteling in bloemen 
 

Wat een feest, wat een thema, wat een hulde voor de 65-jarige Efteling. Het waren 13 

prachtige bloemencorsowagens, geheel in Efteling stijl, die dit jaar door de straten van Val-

kenswaard trokken. Het was duidelijk dat het sprookjesachtige thema veel heeft los ge-

maakt bij de ontwerpers, die tot prachtige ontwerpen zijn gekomen. 

Wat een feest was het ook voor het talrijke publiek dat heeft kunnen genieten van een in-

drukwekkende parade.  

Wat een feest was het ook voor de jury om deze parade te mogen beoordelen. 

De jury beoordeelt de wagens in fases. Het begint ieder jaar op het Kloosterplein, waar de 

wagens te zien zijn zonder muziek en zonder figuranten. Dat zijn de eerste indrukken en 

daar werd ook dit jaar al meteen duidelijk wat een werk er verzet is door de buurtschappen. 

Of het nu gaat om ontwerpers, lassers, bouwers, prikkers en andere ondersteuners. Hulde 

daarvoor. In de parade worden de wagens opnieuw beoordeeld, maar deze keer in de 

meest complete vorm, dus met muziek en figuratie. 

De jury was aangenaam verrast door de hoge kwaliteit die op alle fronten bereikt werd. Het 

gold voor de ontwerpen, maar ook voor het getoonde vakmanschap en de werkelijk prach-

tige aankledingen die de wagens nog beter uit lieten komen. Daardoor kreeg de parade nog 

meer allure. Dat het voor de jury een moeilijke klus is geweest blijkt ook wel uit de gegeven 

punten.  

De jury was verheugd dat dit jaar weer de Innovatieprijs toegekend kon worden. Dat geeft 

aan dat er zich op diverse terreinen nieuwe ontwikkelingen voordoen, die bij kunnen dragen 

aan een nog beter corso. 

Het is de jury opgevallen dat er dit jaar meer publiek langs de kant stond dan andere jaren, 

waarschijnlijk veroorzaakt door het gekozen feestelijke en toegankelijke thema. Het ver-

dient volgens de jury daarom aanbeveling om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Met het uitgebreide rapport wil de jury graag aangeven wat goed was en wat beter had ge-
kund om zo tot een nog mooier corso te komen.  
 
Het was een prachtige dag en namens de jury wens ik jullie alvast veel inspiratie voor corso 
2018. 
 
Hélène de Best 
juryvoorzitter 
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Jury-uitslag Corso 10 september 2017 

 

Buurtschap   Titel     O V B Totaal 

1 Stadsebergen Papier hier !    455 445 465 1365 

2 Kerkakkers  De Chinese nachtegaal   420 465 415 1300 

3 Dommeldal  Station De Oost, De brutale aap  400 430 430 1260 

4 Wilhelmina  Polle’s keuken    380 380 435 1195 

5 Oud Dommelen De vliegende Hollander   390 385 395 1170 

6 Reisvenne Oranje Witte Wieven 1898   385 370 410 1165 

7 Kompas  Geprikt     395 355 395 1145 

8 Leenderweg  Villa Volta    375 380 355 1110 
9 Crescendo  Stoomcarrousel    350 390 365 1105 
10 Graafschap  Koning van het water   375 370 325 1070 
11 Borkel en Schaft Fata Morgana    340 340 360 1040 
12 Dommelkant Het meisje met de zwavelstokjes 265 320 295 880 
 
Buurtschap Hazestraat deed buiten mededinging mee aan de parade 
 
 
O = Ontwerp 
V = Vakmanschap 
B = Beleving 
 
Ontwerpprijs (al eerder en niet door deze jury uitgereikt): Kompas 
Vakmanschapsprijs:      Kerkakkers 
Paradeprijs (beleving):      Stadsebergen 
Innovatieprijs:       Wilhelmina 
1e prijs en wisselbeker      Stadsebergen 
 
 
Jury: 
Natasja van Herpen projectontwerper, belevingsexpert (Rosmalen) 
Harry Verhoeven directeur/bestuurder *techniekhuys en Studio Eyckehorst, beeldend kunstenaar (Ber-

geijk) 
Bram Buytaert vormgever, ontwerper bij diverse corso’s (Dendermonde-België), regisseur corso Den-

dermonde 
Louise van Randen interieurarchitect (Waalre) 
Arie van Rangelrooij ontwerper, architect en directeur bureau Architecten-En-En, docent diverse opleidin-

gen aan Academie van Bouwkunst en Design Academy 
Hélène de Best (voorzitter) 
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Wagen 1 
Wilhelmina 
Titel: Polle’s keuken 
1195 punten / 4e plaats en Innovatieprijs 
 
 

 
Thema / Ontwerp 
Duidelijk en daardoor een goed gekozen thema, dat blijdschap en een groot Efteling gehalte 
oproept. Dit laatste is zeker ingegeven door de sublieme wijze waarop Polle zijn rol vertolkt. 
Het restaurant wordt daarmee een sprookje op zich. De wijze waarop uitdrukking wordt ge-
geven aan de verwarrende activiteiten in de keuken, roept actie, bedrijvigheid en lol op. 
Prachtige misschien iets te gesloten wagen, die verder ook niet vraagt om meer figuratie dan 
Polle op de koetsiersbok. Het evenwicht en de verhouding tussen de bloemvlakken en ‘hou-
ten’ delen is subliem. Wel een beetje jammer van de verslapte schoorsteen die op de ont-
werptekening veel sterker overkomt. Dat geld ook voor de massaliteit van de taart en de vor-
ken en lepels, die enigszins buiten de goede verhoudingen vallen. 
 
Vakmanschap 
De bewegende delen passen uitstekend in het ontwerp. Ze zijn niet dominant maar ‘functio-
neel’. Details zijn met grote zorg en nauwkeurigheid neergezet. Misschien het minst opvallend 
ten opzichte van het grote geheel zijn de stapels pannenkoeken: ze leken zo verdraaid echt.  
 
Beleving 
“Er komt iets voorbij”. Hoge belevingswaarde. Polle speelt zijn rol op een uitstekende manier 
en is bovendien in stijl. De rookeffecten, maar vooral de verspreide geur is een extra dimensie 
aan het geheel en de jury kende daarvoor de Innovatieprijs toe. Kortom een prachtige wagen 
die alleen maar concurrentie heeft gehad van wagens die net iets beter scoorden. Een groot 
compliment van de jury.  
 
Conclusie 
Mooie feestelijk wagen die volop de complimenten van de jury krijgt en ook in de Efteling 

niet uit de toon zou vallen. 
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Wagen 2 
Kerkakkers 
Titel: De Chinese nachtegaal 
1300 punten / 2e plaats en Vakmanschapsprijs 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Het thema van de Chinese nachtegaal is heel  herkenbaar aanwezig op de wagen. De oosterse 
elementen zijn duidelijk zichtbaar. De grote nachtegaal voorop is imposant. 
Alle elementen zijn samen getransformeerd tot een nieuwe vorm en daarbij is een mooie 
balans gevonden in volume en open vormen. 
De mechanische nachtegaal valt ook letterlijk stil, zoals het sprookje vertelt. De storyline is 
daardoor heel herkenbaar op de wagen aanwezig. 
 
Vakmanschap 
Het prikwerk op deze wagen is super strak. Hier zijn echte meesters aan het werk geweest. 
De kleuren vloeien prachtig in elkaar over en door het kleurgebruik springen de verschillende 
elementen er schitterend uit. 
De (kerst)ballen schitteren in het zonlicht wat een mooie extra sparkel geeft. Verder is men 
heel gedoseerd met alternatieve materialen omgegaan, wat het resultaat ten goede komt. De 
gouden knoppen op de balustraden en de (kerst)ballen als diamanten zijn een perfecte toe-
voeging. 
Het mechaniek van de tandwielen, de rook, de ogen die sluiten, de kop die gaat hangen en de 
nachtegaal die naar boven komt werken perfect!  Het scenario komt hierdoor tot leven. 
Het niveau van vakmanschap op deze wagen is ongekend hoog en dat maakt indruk. 
 
Beleving 
De vorm en het vakmanschap van de wagen maakt zo veel indruk dat de figuranten een beetje 
in het niet vallen. Met mooie kostuums, passend in het thema vraag je toch af wat ze daar 
staan te doen. De bewegingen zijn niet strak en het acteertalent van de Chinezen lijkt niet 
overtuigend. 
Als vorm en levendigheid doen de figuranten het goed maar het is hier toch echt de wagen 
zelf die de verplettende indruk achterlaat. Het is met figuratie niet gelukt de wagen nog een 
extra dimensie te geven.  
De muziek sluit mooi aan op het scenario. Je hoort de nachtegaal zijn prachtige lied fluiten op 
het moment dat deze naar boven komt. 
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Conclusie 
Een schitterende corsowagen met een afwerkingsniveau van ongekende klasse. Met de toe-
voeging van een x-factor zou de wagen nog meer kunnen verrassen. 
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Wagen 3 
Kompas 
Titel: Geprikt ….. 
1145 punten / 7e plaats 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Buurtschap Kompas heeft een ontwerp gemaakt waarbij het maken van de corsowagen on-
derdeel is van de parade. Het onderwerp is een wagen waarop het sprookje van Doornroosje 
die zich aan het spinnenwiel prikt is verbeeld en het moment dat ze na 100 jaar slaap weer 
wakker wordt. De wagen wordt tijdens het corso gebouwd en ook de bouwers prikken zich 
tijdens het prikken en vallen in slaap. Een complexe wagen met meerdere lagen en sfeerver-
schillen. Het verschil tussen de voorstelling van het sprookje en van het corso bouwen is dui-
delijk waarneembaar in vorm, maat en kleur. De figuratie bevestigt dit in hun spel.  
 
Vakmanschap 
De wagen is ook in haar vorm gelaagd. De verbeelding van het sprookje kent enkele sterke en 
minder sterke elementen. De open compositie met de rozen en het draaiende kasteeltje von-
den we wel mooi van kleur, maar als vorm een beetje rommelig. Ook snapten we niet hele-
maal waarom Doornroosje niet geprikt was in plaats van een figurant; ze slaapt toch de hele 
parade? Het tweede deel, de corsowagenbouwers waren in die zin wat consistenter gedetail-
leerd. Mooi in een beige/aardse kleur, zodat er sterk contrast ontstond met de sprookjes-
voorstelling. De dahlia is in dit deel aanwezig als materiaal in de kisten. De grondstof waarmee 
alles wordt vervaardigd. Een blik in de gezellige wereld van het bouwen van de corsowagen 
was niet altijd en overal zichtbaar. 
 
Beleving 
Het bouwen van een corsowagen als straat-act in de parade is een concept dat maar één keer 
kan worden uitgevoerd. Elke volgende keer is een kopie van dit concept. Het concept staat of 
valt bij een goede uitvoering. Bij Kompas werd de nadruk gelegd op een goede figuratie bij 
het “bouwen” Deze act stond als een huis en was mooi theatraal in de straat. De muziek stond 
echter zodanig zacht, dat op de jurytribune het verschil tussen het slapen en wekken niet 
helemaal duidelijk was. De vormgeving van het “sprookje” werd daarmee een beetje het stief-
kind van de rekening. De verhouding tussen Doornroosje – als figurant – het spinnenwiel en 
het kasteel was uit balans en daardoor niet goed herkenbaar in de parade.  
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Conclusie 
Door het unieke concept en de figuratie was het een bijzondere en vrolijke wagen. De Efte-
lingsfeer werd in deze wagen aangeraakt. 
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Wagen 4 
Dommelkant 
Titel: Het meisje met de zwavelstokjes 
880 punten / 12e plaats 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Het thema van het sprookje is vrij letterlijk uitgebeeld en er is gekozen voor een nogal zielig 
verhaal. Het lijkt daarmee niet echt een feestelijk cadeautje voor de jarige Efteling.  De glas-
platen met print wekken een hoge verwachting (beweging of schimmenspel). De feestelijkhe-
den rondom Kerst worden op de wagen op een fraaie manier vormgegeven. 
 
Vakmanschap 
Er is gekozen voor nogal donkere kleuren. De vormen van de diverse onderdelen van de wa-
gen hebben onvoldoende onderlinge samenhang en komen nogal massief over. De vormge-
ving van de oma staat niet in verhouding met de andere onderdelen van de wagen. De figuur 
van de oma is vrij groot en grof en domineert in te hoge mate het beeld. Door de vormgeving 
wordt de aandacht te veel getrokken naar de oma en niet meer naar het sprookje zelf. 
 
Beleving 
Bij het ontwerp wekten de glasplaten nog hoge verwachtingen, maar bleken in de parade niet 
mee te doen aan de beleving. Hoewel er veel figuratie bij deze wagen was, bleef ook deze vrij 
statisch. De kleding in de stijl van Dickens was erg mooi, maar viel niet goed te plaatsen. 
De hoofdpersoon uit het sprookje, het meisje met de zwavelstokjes, viel tijdens de parade 
nauwelijks op achter de grote panelen en dat is toch eigenlijk een gemiste kans. 
 
Conclusie 
Er zit veel potentie in deze wagen met het verhaal dat de mooie glazen panelen vertellen; het 
komt helaas niet uit de verf door de donkere coulissen en de figuratie. Het verdient aanbeve-
ling om de volgende keer het rijdende perspectief in de gaten houden (het meisje met de 
stokjes is zelf nauwelijks te zien). 
  



   

Stichting Bloemencorso Valkenswaard 

 

 

 
Wagen 6 
Oud Dommelen 
Titel: De Vliegende Hollander 
1170 punten / 5e plaats 
 
 

Thema / Ontwerp 

De Vliegende Hollander is één van de beste en meest krachtige thema’s die men kan vinden 

in de Efteling. De keuze van dit thema wordt dan ook gewaardeerd door zowel de jury als de 

toeschouwers, het zou jammer zijn geweest mocht dit thema niet aan bod gekomen zijn. 

Het ontwerp zit in zijn grote lijnen goed, de opstelling van het zinkende schip voorop aange-

vuld met de nodige figuratie. Achterop de leeuw die vanuit de woelige zee kwaad kijkt en 

met zijn klauwen de boot tot vernieling brengt. In het algemeen beeld van dit thema is de 

keuze van de leeuw wat ver gezocht en zou men beter gekozen hebben voor een geest van 

een oude kapitein, iets wat men meteen linkt bij het horen van het thema. De keuze van de 

leeuw is te begrijpen als je heel het verhaal kent, maar deze link leggen de toeschouwers 

niet meteen als ze dit thema mogen aanschouwen en stellen zo hun vragen bij de keuze van 

de leeuw. Maar de figuratie maakt veel goed. 

 

Vakmanschap 

Opstelling van de wagen is in de straten perfect, voorop het schip met figuranten die trans-

parant genoeg zijn om de grote wagen te bezichtigen van vooraf, dit heeft een heel hoog 

parade gehalte. Kleurenkeuze was zeer goed, al mochten de kleuren soms wat donkerder 

zijn in het diepste van de golven en minder speels in de kop van de leeuw. De manen van de 

leeuw en de lijn van de golven mochten beter op elkaar afgestemd zijn. Het prikwerk is glo-

baal gezien mooi en afgewerkt, de letters op de boot zijn het fijnste gestoken; dit fijne 

steekwerk ontbrak eerder wat in de ogen van de leeuw zelf en op nog wat andere plaatsen. 

 

Beleving 

Figuratie vooraan op de sloep was perfect passend, het publiek begreep meteen de link naar 

het gekozen thema. De figuratie achteraan was zeker niet overbodig, zo werden de drenke-

lingen op zee meer duidelijk. Originele opstelling met de twee wagens na elkaar, dit geeft 

een ideaal ‘parade effect’. Geluidssterkte was optimaal en de watereffecten kwamen mooi 
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tot hun recht, eerst niet opvallend maar zeker subtiel verwerkt in heel de wagen. De muziek 

zelf was mooi en goed gezongen maar iets of wat ver gezocht, deze heeft geen link met de 

attractie zelf terwijl de Efteling zéér mooie soundtracks heeft voor dit thema. Een Neder-

landstalige versie van dit lied had beter op zijn plaats geweest omdat het over de ‘Hollander’ 

gaat. Vakmanschap is duidelijk zichtbaar binnen dit buurtschap. Het begeleiden en afstand 

houden tussen de wagens verloopt professioneel. De duwers zijn nergens ‘zichtbaar’, heel 

netjes. 

 

Conclusie 

Mooi en knap concept, een zeer goede opstelling voor de zichtbaarheid in de parade zelf. 

Zowel de achterkant als voorkant waren mooi om naar te kijken, mede dankzij de figuratie. 

Goede vormgeving, daar is  weinig op aan te merken. Om accenten te leggen tussen de ver-

schillende vormen in de wagens moet misschien een iets meer gewaagde kleurenkeuze ge-

maakt worden. Live muziek, figuratie en het maken van grote mooi gestoken wagen lijken 

de sterke punten te zijn. 
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Wagen 7 
Leenderweg 
Titel: Villa Volta 
1110 punten / 8e plaats 
 
 

Thema / Ontwerp 
Buurtschap Leenderweg heeft een ontwerp gemaakt waarin ze probeert met een spiege-
lende ondergrond, de erboven zwevende elementen tot een verwarrende beeldervaring te 
maken voor het publiek.  
De wagen bestaat daarom uit twee delen: een zwerm mysterieuze bokkenrijders, want dat 
is het onderwerp, en spiegelende plint. 
 
Vakmanschap 
De perspectivische compositie van de bokkenrijders, kende een mooie balans tussen rea-
lisme en abstractie. De ontbrekende gezichten waren dreigend, de uitdrukking van de ge-
stalten en de geiten heel individueel. Dit leverde een mooi, actief straatbeeld op terwijl dit 
een figurantloze wagen was. Kleurkeuze en details waren verzorgd en strak. De “kleine” 
bokkenrijders bleven als beeld overeind. De integratie van de constructie (die soms zicht-
baar was) maakt het zwevende beeld compleet. De spiegelende onderzijde was echter uit 
balans. 
De omzoming van de spiegels middels witte dahlia’s was een slechte keuze. De strakke spie-
gelpartij verrommelde hiermee.  
 
Beleving 
De belevingswaarde van deze figurantloze wagen was door de perspectivische compositie 
behoorlijk hoog. De keuze van de muziek versterkte dit echter niet omdat als muziek de at-
tractiemuziek van de Efteling werd gekozen. Je herkent het wel maar het levert geen meer-
waarde op.  
De beloofde mind-fuck kwam niet, omdat de spiegels voornamelijk het publiek en de lucht 
weerspiegelen. Toch gaven ze de onderzijde in de doorkomst, een aangename bewegelijk-
heid mee, door de verplaatsing van de wagen. Een onbedoeld maar mooi effect. 
 
Conclusie 
Hoewel mooi gemaakt werkt de verwarring middels spiegels niet. Het idee is leuk, maar 
heeft niet het verwachtte effect. Dan blijft de vorm en de muziek over, en dat was minder 
dan werd verwacht.  
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Wagen 8 
Graafschap 
Titel: Koning van het water 
1070 punten / 10e plaats 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Erg dapper om het water thema te kiezen.  Het lijkt een bijna onmogelijk missie omdat het 
waterballet van Aquanura  te evenaren. De spuiters wilde men water en/of rook laten spui-
ten. De fontein zou een verplettende indruk moeten maken, maar helaas….er is slechts een 
klein (achtertuin)fonteintje zichtbaar. Een desillusie. 
Erg leuk idee om de techniek “behind the scenes” van aquanura door middel van de water-
spuiters zichtbaar te maken. Het ritme van de spuiter is vooral als je vanaf de achterzijde 
naar voren kijkt heel mooi. 
Het op magisch wijze veranderen van de wagen is een mooie gedachte maar ook erg ambiti-
eus en komt helaas niet zo goed uit de verf. De vormgeving is dynamisch en heeft transpa-
rantie waardoor het een heel speels ontwerp is geworden. Leuk idee om de prinses als apart 
object uit te voeren. 
 
Vakmanschap 
Hoewel de voorste kikker iets te plat is, is de anatomie van de kikkers over het algemeen 
heel geloofwaardig. De kikker met de gouden bal en de kroon straalt vrolijkheid uit. Het 
kleurgebruik in de bloemen heeft mooie contrasten. De spuiters zijn daardoor duidelijk van 
een ander materiaal dan de organische kikkers. Het kleurverloop van de buik naar de kop is 
mooi uitgevoerd en de ogen van de kikkers knallen eruit! De bloemen zijn  strak geprikt. 
Als alternatief materiaal zijn (kerst)ballen gebruikt die schitteren in de zon. Een mooie toe-
voeging. 
De jurk van de prinses heeft mooie details. 
 
Beleving 
Buiten een klein fonteintje valt er niet veel te beleven op de wagen van Graafschap. 
De prinses in de jurk houdt de bal vast en glimlacht maar van interactie met het publiek (of 
met de kikkers) is geen sprake helaas. Het water brengt niet het special effect waar op was 
gehoopt en beweegbare delen die voor de nodige beleving zouden kunnen zorgen, zijn  op 
de wagen niet terug te vinden. De muziek was moeilijk hoorbaar en te minimaal. 
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Conclusie 
De verandering op magische wijze waar in de ontwerpfase over werd gesproken is helaas 
uitgebleven. Daardoor is er een vrij statische corsowagen overgebleven die weliswaar mooi 
is om naar te kijken maar verder weinig extra belevingswaarde geeft. 
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Wagen 9 
Reisvenne Oranje 
Titel: Witte Wieven 1898 
1165 punten / 6e plaats 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Reisvenne Oranje kwam dit jaar met een wagen die een van de serieuzere onderwerpen van 
de Efteling behandelde. Namelijk het verhaal van de Witte Wieven die het mijngoud bewa-
ken. De wagen schetst een bovenwereld waar de witte wieven rondwaren in flarden mist, 
met daaronder een tweede laag met mijngangen en figuranten die grondstoffen delven. 
Door figuranten met mijnwagentjes mee te laten lopen wordt deze scheiding van boven 
(statisch) en onder (dynamisch) helder neergezet. Bovendien is de combinatie van de du-
wers en de figuranten meteen een levendige mix. Jammer dat de duwers niet verkleed wa-
ren als mijnwerkers.  
 
Vakmanschap 
De compositie waarin onderwereld en bovenwereld in een beeld worden neergezet is hel-
der vormgegeven. De kleur(en) van de Wieven oogden op het evenemententerrein een 
beetje flets, maar fleurde tijdens de doortocht in het zonlicht op. Ook de effecten met mist 
versterkte de vaalbleke gestalten op een positieve manier. 
Wat de jury zeer waardeerde was de bloemenverwerking van de wagen tot in het kleinste 
detail. De begeleidende wagentjes waren bijvoorbeeld ook grotendeels gedecoreerd. Alter-
natieve materialen (bijvoorbeeld pikhouwelen helmen) werden doelmatig ingezet. 
 
Beleving 
In de parade overtuigde de dynamiek van de figuranten; een angstige en gestresste mijn-
werkersgemeenschap die zich duidelijk op de huid laat zitten door de Witte Wieven. De mu-
ziek ondersteunde dit beeld. 
 
Conclusie 
Reisvenne Oranje heeft een mooie multimediale wagen gemaakt waaraan veel te zien en te 

beleven was.   
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Wagen 10 
Borkel en Schaft 
Titel: Fata Morgana 
1040 punten / 11e plaats 
 
 

 
Thema / Ontwerp 
Of “Djinn” de meest opvallend sprookjesfiguur is van de Efteling valt nog te bezien, maar in 
ieder geval wel herkenbaar als monumentale bewaker in de Efteling. Het is een gigantisch 
vervaarlijk ogende reus en daarin is de nagebootste figuur niet te herkennen. Mogelijk doet 
de titel “Fata Morgana” afbreuk aan het thema, want de presentatie en uitvoering van de 
wagen zijn zo prachtig en op zichzelf staand, dat het een nieuw sprookje had kunnen zijn en 
daar hoort ook een exclusieve naam bij. De bootjes waarin je normaal door het mystieke pa-
leis vaart om de bezienswaardigheden te zien is nu zelf een bezienswaardigheid geworden. 
Het idee om een opengewerkt boek te gebruiken als basis voor het ontwerp, is een goede 
keuze. Het geheel is een prachtige compositie, al valt de bewaker zoals vermeld eigenlijk te 
klein en onschuldig uit ten opzichte van de enorme boot. Ook de zogenaamde bladzijden re-
fereren meer aan een rozenprieeltje dan aan een opengeslagen boek. Op subtiele wijze zijn 
er bijzonder mooie details in verwerkt (de gouden randen bij het reliëf motief aan de zijkan-
ten van de boot, maar ook de mooi gevormde koppen in bas-reliëf). De keuze voor opsmuk 
met allerlei koperen en glinsterende prullaria verdient een compliment en geeft een grote 
toegevoegde waarde aan de thematiek. 
 
Vakmanschap 
Ook de uitwerking verdient een groot compliment. Niet erg gecompliceerd, en daar komt de 
concurrentie om de hoek waardoor de positie in de eindranglijst niet concurreert met de 
‘beste’.  Met uitzondering van de ronddraaiende bewaker is het geheel is vrij statisch.  De 
special effects zijn te bescheiden van aard. 
 
Beleving 
Mooie wagen, maar er had meer uitgehaald kunnen worden met meer figuratie. De tove-
naar op de boeg had best gezelschap mogen hebben van oosterse danseressen en passende 
muziek die niet meteen herkenbaar was aan de tune uit de Efteling zelf. 
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Conclusie 
Het geheel is monumentaal; er vaart echt een boot door de straten van Valkenswaard. Het 

geheel heeft een prachtige samenhang.   
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Wagen 11 
Crescendo 
Titel: Stoomcarrousel 
1105 punten / 9e plaats 
 
 
 

Thema / Ontwerp 

Goede keuze van het thema, één van Eftelings oudste en bekendste attracties, zeer kenmer-

kend in het parade thema. Deze mocht zeker niet ontbreken om het totaalplaatje van de 

hele bloemencorso te laten kloppen. Het ontwerp is zeer leuk opgevat en gebracht. 

Wat statisch qua opstelling in het ontwerp maar de beweging van de paarden maakt dit 

goed. 

De zijkanten zijn mooi geprikt als vlakke panelen, de krullen mochten gerust in 2D bovenop 

gewerkt zijn, dit had het prikwerk iets makkelijker gemaakt. Vele mooie details die in het 

originele gebouw van de stoomcarrousel te vinden zijn mochten nog verwerkt worden in de 

wagen, kijk maar naar de grote krullen, ornamenten en beelden. Het was een mooie uitda-

ging geweest om binnen dit thema een asymmetrische opstelling te gaan maken. 

 

Vakmanschap 

De kleurenkeuze zit globaal goed, al mochten er in de zijkanten meer contrasten verwerkt 

zijn om de tekeningen duidelijker uit te laten komen. De groene details op de paarden en de 

zijkanten zijn passend en vernieuwend. 

Aan de constructieve kant van de wagen is niets op te merken, de beweging werkt perfect 

en de wagen ziet er stevig uit. De vormgeving van de paarden is het minste van de wagen, 

zo zijn er goed zichtbare anatomische fouten aan de koppen van de paarden en staan de 

voorpoten te statisch opgesteld. Als de poten meer dynamisch opgesteld geweest waren, 

dan had dit het totaalbeeld van de wagen kunnen veranderen. Er was een goede begelei-

ding van de wagen en de duwers waren perfect weg gewerkt, dit mede door het grote po-

dium natuurlijk. 
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Beleving 

De dames figuranten met de kaarsen in de hand zijn voor een Eftelingkenner zeer herken-

baar, zij symboliseren de vele beelden buiten op het gebouw. De kassa die voorop rijdt is 

leuk maar bied weinig interactie. Bij deze wagen mochten er zeker 20-30 figuranten betrok-

ken zijn in passende klederdracht van vroeger. Een verkoper die kaartjes aanprijst en zo de 

figuranten uitnodigt om een ritje te maken op de carrousel.  

 

Conclusie 

Mooie parade wagen in zijn geheel met een verzorgde indruk, maar als er de nodige entou-

rage van figuranten en een betere uitwerking van de carrouselpaarden zou zijn geweest, 

dan zou deze wagen zeker een topper geweest zijn. 

Kleurenkeuze voor contrasten in de panelen op de zijkanten beter bekijken op voorhand zo-

dat al het vele en mooie werk beter tot zijn recht komt. 
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Wagen 12 
Dommeldal 
Titel: Station De Oost, De brutale aap 
1260 punten / 3e plaats 
 
 
 

Thema / Ontwerp 

Wat een gewaagd thema! Zelfs voor een Efteling kenner is het al even zoeken wat de bru-

tale aap te betekenen heeft binnen deze bloemencorso. Eerst wat onduidelijk, maar toen 

we het verhaal gelezen hadden werd alles duidelijk.  

Als stilstaande wagen op het plein was het nog even afwachten of hij hoog of laag zou eindi-

gen, maar de muziek en figuratie brachten de gehele scene perfect tot leven. 

 

Vakmanschap 

Kennis van kleurenkeuze en vormgeving is duidelijk aanwezig binnen dit buurtschap. De mix 

van de aap met het station, het eten, de trein en de ornamenten is gewaagd en geslaagd! 

Mooi prikwerk, details links en rechts op de wagen geven het geheel een verfijnde indruk. 

De keuze om het station vooral in het zuiver wit te steken was een goede zet, zo kwam de 

aap het best tot zijn recht. 

De poten gecombineerd met ornamenten van zuilen en plateau’s met het plaatselijke eten 

zijn een zeer geslaagde combinatie, zeer origineel. 

 

Beleving 

Vrolijke en leuke melodie, iets dat blijft hangen. Poppende kroonkurken, de trein die ver-

trekt, de figuranten perfect in hun rol. Alles zit prima in elkaar. 

Een gezellige leuke wagen om naar te kijken, toegankelijk voor alle leeftijden. Subtiele be-

weging van de kop en de ogen zijn zeker een meerwaarde. Prachtige paradewagen vol ver-

rassingen. 
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Conclusie 

Mooi en knap doordacht concept, eerst wat vraagtekens bij dit thema maar na het zien van 

deze wagen zal zowel de jury als de toeschouwers zeker dit treinstation eens bezoeken wan-

neer ze naar de Efteling gaan. Iedereen zal dit herinneren als een wagen met een thema 

zonder clichés, een gedurfde keuze maar zeker een succes!  

Gezellige sfeer, top figuratie, alle details waren aanwezig voor deze wagen op een mooie 

plaats te laten eindigen. 

Een buurtschap met veel potentieel, een topper voor dit corso. 
  



   

Stichting Bloemencorso Valkenswaard 

 

 

 
Wagen 13 
Stadsebergen 
Titel: Papier hier! 
1365 punten / 1e plaats en Paradeprijs 
 

 
 
Thema / Ontwerp 
Buurtschap Stadsebergen presenteert de meest originele uitwerking van het thema, een 
echte interpretatie van Holle Bolle Gijs van deze tijd. Iedere bezoeker van de Efteling kent dit 
icoon. Het ontwerp heeft alles in zich van de Efteling-sfeer zoals de verdierlijking van stofzui-
gers (oogjes) en cartooneske handvegers en blikken. En natuurlijk de bezemwagen. 
Het fenomeen ‘opruimen’ wordt door een aansprekend concept heel blij gepresenteerd 
 
Vakmanschap 
Het is niet één corsowagen, maar diverse losse wagentjes die gevolgd worden door één grote. 
Het geheel bevat veel complexe vormen en er is een uitgebreid kleurgebruik. Het is bijzonder 
dat het ondanks het drukke kleurgebruik toch tot een samenhangend geheel komt.  De vorm-
geving is erg krullerig en leidt door het gebruik van ‘poetsmaterialen’ tot verrassende nieuwe 
wezens. In het ontwerp zijn veel rietjes verwerkt, een zeer origineel en alternatief materiaal-
gebruik, met name voor de bezems en als een soort borstel. Ook het keurige prikwerk valt op. 
 
Beleving 
In de parade komt het ook door de figuratie tot een zeer goede en originele interactie met 
het publiek. Iedereen wordt uitgedaagd om de wagens te voeden met papier. Elk kind werd 
uitgenodigd door het ‘papier hier!’ van dat kindje in het voorste wagentje. Daarbij wordt al 
het papier meteen weer opgeruimd en doet de wagen wat het belooft: papier hier. 
Het publiek kwam ogen tekort om alle onderdelen goed te kunnen bekijken. Zo waren er bij-
voorbeeld de ronddraaiende propjes in de rode bollen. Maar ook het schommelen van de 
figuranten op de bezems aan de zijkant is zeer origineel 
De figuranten waren in fantastische kostuums gestoken, gemaakt van heel veel restjes ‘afval’. 
 
Conclusie 
De wagen van Stadsebergen is een echt feestje voor de Efteling. De sfeer is bijzonder goed, 
maar wat minder was de vrij luide draaiorgelmuziek. 
En zo was de bezemwagen van Stadsebergen ook de bezemwagen van het corso. Goede 
vondst. 


