


Bravo!  Brabant 
 
 
Het thema was dit jaar ‘Bravo! Brabant’, maar wij zullen graag zeggen ‘Bravo! Valkenswaard’. Wat had het 
corso dit jaar een hoge kwaliteit op alle gebieden. Daarom nogmaals Bravo! 
 
Ook dit jaar stond de jury voor de aangename taak om alle prachtige wagens te beoordelen. De weergoden 
waren ons goed gezind en op een zonnig parcours trokken de 13 kunstwerken voorbij. Vooraf had de jury de 
wagens al bekeken op het Kloosterplein. Daar werden de eerste aantekeningen gemaakt en konden de wagens 
beoordeeld worden in hun pure vorm, zonder de aankleding van figuranten en/of muziek.  
In de parade kwamen alle wagens werkelijk tot leven en menigmaal leidde dat tot bijzondere verrassingen. 

De buurtschappen (dit jaar aangevuld met Groep 15) slagen er elk jaar opnieuw in de jury te verrassen. Dat 
geldt zowel voor de diverse ontwerpen, de spraakmakende uitvoeringen als ook voor het getoonde 
vakmanschap. 
 
De jury was unaniem van mening dat dit jaar de kwaliteit uitzonderlijk hoog was. Zelden kwam de jury met een 
uitslag waarbij de gegeven cijfers zo dicht bij elkaar lagen. Dat geeft ook meteen aan dat het dit jaar geen 
gemakkelijke klus is geweest.  
 
Met het uitgebreide rapport wil de jury graag aangeven wat goed was en wat beter had gekund 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 2020. 
 
Hélène de Best 
juryvoorzitter 
 
 
 
 
Valkenswaard, september 2019 
  



Jury-uitslag Corso 8 september 2019 

 

Buurtschap   Titel      O V B Totaal 

1 Stadsebergen Klokkenspel     450 470 445 1365 
2 Hazestraat  Ode aan Vader Abraham   440 440 415 1295 
3 Leenderweg  Schrobbelèr, de drank uit Tilburg   420 420 450 1290 
4 Oud Dommelen Leven in de Brouwerij    420 415 435 1270 
5 Crescendo  De Lichtjesroute, want daar brandt nog licht 395 390 455 1240 
6 Dommeldal  040 – Urban City    420 405 360 1185 
7 Kerkakkers  Brabant herrijst – een feniks uit de as  400 405 365 1170 
8 Reisvenne Oranje Kedeng Kedeng     410 395 355 1160 
9 Kompas  Safaripark Beekse Bergen   380 375 340 1095 
10 Wilhelmina  Kermis met de zachte Gay   375 340 295 1010 
11 Borkel en Schaft Fijnfisjenie     285 315 315 915 
12 Groep 15  Villa Pardoes ‘Laat kinderdromen uitkomen’ 300 350 260 910 
13 Graafschap  Van Bever tot Blauwe Reiger   305 285 295 885 
 
 
 
O = Ontwerp 
V = Vakmanschap 
B = Beleving 
 
Ontwerpprijs (al eerder en niet door deze jury uitgereikt): Crescendo 
Vakmanschapsprijs:      Stadsebergen 
Paradeprijs (beleving):      Crescendo 
1e prijs en wisselbeker      Stadsebergen 
Innovatieprijs       niet uitgereikt 
 
 
Jury: 
Patrick Lijdsman is eigenaar/vormgever van bureau Transvorm, grafische en ruimtelijke vormgeving uit Den 
Bosch 
Bram Buytaert (België) heeft een eigen bedrijf voor het ontwerpen en bouwen van decors, praalwagens en 
kostuums voor evenementen, parades en films. Sinds 10 jaar is hij niet alleen creatief projectleider voor het 
bouwen van pretparken en muziekfestivals in heel Europa, maar ook succesvol ontwerper bij het corso van 
zowel Dendermonde als  Blankenberge in België. Sinds 2017 is hij tevens regisseur van het corso in 
Dendermonde. 
Arie van Rangelrooy  is ontwerper, architect en directeur van het bureau Architecten-En-En uit Eindhoven. 
Daarnaast is hij docent bij diverse opleidingen aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, Maastricht en 
Tilburg en de Design Academy. 
Paul l’Herminez is directeur van Cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard 
Anne Kuban was vormgever en art director bij verschillende bureaus. Sinds enkele jaren is zij 
eigenaar/vormgever van bureau Unknown Designer (creëren van 2D- en 3D-ideeën die ‘out of the box’ zijn) uit 
Maastricht.  
Hélène de Best, voorzitter van de jury 
  



 
Wagen 1 
Kerkakkers 
Titel: Brabant herrijst – een feniks uit de as 
1170 punten / 7e plaats 
 
 

Thema / Ontwerp 
De wagen van buurtschap Kerkakkers presenteerde zich als een vuurvogel waarvan het lijf een overzicht van 
de Brabantse bedrijfsgeschiedenis in de wederopbouwtijd verbeeldde. 
De vogelvorm, in gekleurde dahlia’s, bestond uit mooi gekozen kleuren in het gamma geel tot rood. De 
(verbeelding van de) geschiedenis, in witte en donkerpaarse dahlia’s, presenteerde zich als een zwart-witte 
foto van historische gebouwen, uitvindingen en logo’s. Deze elementen contrasteerde goed met elkaar. In de 
parade vulden figuranten deze verbeelding (van de geschiedenis) aan door “onderdelen” van het ene naar het 
andere tafereel te verplaatsen. De figuranten waren gekleed in rood-wit geblokte pakken die sterk 
contrasteerde met de wagens. De wagen van Kerkakkers verbeeldde het thema op een eenvoudige en 
krachtige wijze. Een opsomming van alle hoogtepunten van de Brabantse wederopbouw geschiedenis, de 
Ploeg, paalwoningen, evoluon, cassette, ASML etc. Daar lag echter ook meteen de zwakte van de wagen. Het 
was wel erg veel info. Daarmee werd de wagen onduidelijk en minder goed “leesbaar”.  
De act verduidelijkte wel de bedoeling, maar vertroebelde ook de voorstelling weer. Wat minder info was een 
verbetering geweest. 
Een ander aspect, dat de vertaalslag van het concept naar realiteit ondermijnde, was de keuze om het e.e.a. 
als een zwart-wit tafereel neer te zetten. Aparte voorstellingen zijn dan minder onderscheidend van elkaar. 
Bovendien deed deze kleurstelling de taferelen versomberen. Zwart-wit heeft dat al snel. 
  

Vakmanschap 
Technisch was de wagen van Kerkakkers mooi gemaakt. De vogelvorm contrasteerde prachtig met de 
geschiedkundige taferelen. De details van de voorstellingen waren vakkundig en strak geprikt. De 
voorstellingen waren herkenbaar en als iconische afbeelding goed gekozen.  De totaalcompositie was in die zin 
niet erg origineel, omdat het verloop van groot naar kleine elementen wel vaker is gedaan. Het geheel oogde 
echter nogal statisch, misschien omdat de afzonderlijke voorstellingen wat krap op elkaar waren geplaatst.  
 

Beleving 
De act van de Kerkakkers was aanvullend aan het gekozen thema. De verplaatsing van elementen, van het ene 
naar het andere tafereel, symboliseert de ontwikkeling van techniek in de maak industrie. 
Er spreekt een sfeer van “doen” uit het tafereel, maar het was storend dat er niet echt “iets” werd opgebouwd 
of gemaakt. Daarmee werd het gereduceerd tot olijke pantomime, hetgeen de pakken met hun bonte patroon 
extra benadrukte.   
 

Conclusie 
Al met al was de wagen een goede middenmoter, met een goed gekozen concept, maar met teveel info en een 
matige act.   



 
Wagen 2 
Crescendo 
Titel: De Lichtjesroute, want daar brandt nog licht 
1240 punten / 5e plaats en Paradeprijs 
 
 

Thema / Ontwerp 
De wagen van buurtschap Crescendo bestond uit een praalwagen met een aantal “lichtmasten” die deze 
wagen als een parade-in-de parade begeleidde. In de parade reden twee vijftigjaren auto’s vooruit, twee 
taferelen die alles in het begin van de tijd van de wederopbouw plaatsten. De praalwagen zelf, een 
fantasierijke vrachtwagen, verbeeldde de rondrit rondom de gloeilamp, met een uitvergroot tafereel van een 
monteur aan het werk, waaromheen auto’s toeren. Een risicovolle job zo wil men ons hier vertellen.  
De verbeelding van wederopbouw van Brabant wordt fantastisch verbeeld in de wagen van Crescendo. De 
keuze voor de lichtjesroute in Eindhoven is daarin heel scherp gekozen. Wat op het Paradeterrein nog “een 
samenhangend zooitje” leek, transformeerde in de parade in een sfeervol tafereel, waar zowel de beleving als 
het werken aan de lichtjesroute in naar voren kwam.  Het hoofdelement was de vrachtwagen waarop de auto 
carrousel rond de gloeilamp draait, een verbeelding van de rijen auto’s die achterelkaar rijden in de route waar 
oorspronkelijk de gloeilamp de basis vormde van alle lichtelementen.  
De “haag” van lichtornamenten was een vondst. In bloemen oogden ze even simpel en saai als de echte 
ornamenten. Het verplaatsen veroorzaakte een wezenlijk gevoel van ’s nachts door de straten rijden in 
Eindhoven. 
 

Vakmanschap 
De wagen van Crescendo bestond uit een aantal elementen die verschillend van schaal en maat waren. De 
grote vrachtwagen met de auto carrousel was prachtig van kleur en benutte mooie details. Er werd niet 
gekozen voor een exacte kopie van een oude wagen, maar voor een fantasie-jaren-vijftig-model, wat 
cartoonesk oogde en goed uitpakte.  
Hetzelfde gold voor de auto’s met figuranten. Grappig is dat je vergeet dat dit geen echte auto’s zijn maar 
“geduwde karren”. Het bleven bovenal bloemencorsowagens. Ook de “lantarens met lichtornamenten” waren 
zodanig gemaakt dat het bloemenornament de boventoon bleef voeren. Minimaal, maar zeer monumentaal. 
De grote gloeilamp onderscheidde zich op een negatieve manier hiervan. De ribben die de lampvorm opriepen 
waren te mager qua bloemenimpact.  
 

Beleving 
De wagen van Crescendo kende twee acts die onafhankelijk van elkaar waren uitgewerkt.  De eerste waren de 
auto’s die in de route reden en een vijftiger-jaren-gevoel verbeelden op een zeer overtuigende manier. Een 
leuke act die de aandacht vasthield.  De tweede act was de man in de lamp die zorgde dat de kortsluiting werd 
verholpen. Een uitvergroot net, dat draait om één persoon, de techniek die alles aan de praat houdt.  
 

Conclusie 
Het was de samenhangende act die de wagen in de parade zeer boeiend maakte, en een hoge 
belevingswaarde gaf. De combinatie van een mooie wagen met een goed uitgewerkte act maakte dat 
“lichtjesroute” hoog scoorde vandaag.  
  



 
Wagen 3 
Kompas 
Titel:  Safaripark Beekse Bergen 
1095 punten / 9e plaats 
 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Bij de wagen van Kompas had een groep wilde beesten het chauffeurschap veroverd van een Volkswagen en 
reed hiermee door de parade. Een bont en humorvol tafereel met de tijger voorop en de olifant achterop de 
bumper. In de parade werd de wagen  begeleid door een aantal ontdekking reizigers in het bekende beige pak 
en een verrekijker.  
De verbeelding van Beekse Bergen als een typisch Brabants wederopbouw tafereel was goed gekozen. Met 
name de keuze om alle beesten in een “kever” te proppen was sterk, zowel als tijdsdatering, als “dieren” 
woordgrap.  
Door de keuze van de kever kreeg de paradewagen een olijke uitstraling, waarin de dieren centraal staan. De 
keuze om alles in en rondom de kever te doen maakte de wagen ook zeer compact en overzichtelijk. De 
ontwerp lol spatte er vanaf. Vooral de olifant op de bumper als slotbeeld was zeer overtuigend. Je begint met 
het kleine en verfijnde (de tijger) en eindigt met de kolos (de olifant). 
 

Vakmanschap 
De uitwerking van het olijke tafereel was zeer kleurrijk en contrastvol, met name de tijger en giraffen  waren in 
kleur en vorm zeer goed uitgewerkt. Hetzelfde gold voor  de “kever” die met het rood en beige zelfs een 
beetje ouderwets aandeed.  
Een punt van kritiek krijgt de kleurkeuze van de olifant, die in vorm zeer goed van proporties was, maar door 
z’n kleurgebruik te bleek en te gevlekt oogde in de parade. Een tweede punt van kritiek betreft de typografie 
van het buurtschap op de banden, de woorden lopen rond op een band, op deze manier wordt een band heel 
statisch.  
Waardering was er voor het originele gebruik van alternatief materiaal. Borstels als dierenhaar werkt echt 
goed en is zeer passend. 
 

Beleving 
De wagen was een mooi autonoom tafereel. De figuratie in de parade kwam vooral overbodig en clichématig 
over. Jammer, want de wagen was een mooie sculptuur, maar met de figuratie werd het een matige act.  

 
Conclusie 
De wagen toonde veel humor en was goed uitgewerkt, maar de figuratie gaf geen  extra toevoeging aan dit 
vrolijke beestenspul.  



 
Wagen 4 
Borkel en Schaft 
Titel:  Fijnfisjenie 
915 punten / 11e plaats 
 
 
 

 
Thema / Ontwerp 
Het optuigen en afbouwen van het Carnavalsfeest. Borkel en Schaft bouwt een feestje op en rond de wagen, 
vanaf de uren vooraf aan het Carnaval tot voorbij het haringhappen en een askruisje. De langgerekte wagen is 
vormgegeven als de polonaise die zo kenmerkend voor het Carnaval is. Een houten trap op het achtersteven, 
omzoomd met een enorme wijzerplaat, nodigt de feestvierders uit om aan te sluiten bij het feest op de wagen. 
Die wijzerplaat staat symbool voor de uurkes vooraf. De wagen is vormgegeven als een carnavalesk geheel met 
veel vorm en attributen. Draaiende bierviltjes, Venetiaanse maskers, Brabantse vlaggen, gevogelte en veel 
schuimend bier. Daarnaast is de Katholieke kerk aanwezig als huis voor de feestvierders, heuse gotische 
bogen, vol uurwerken en kerkklokken. En zoals het hoort bij een goed feest: heel veel ballonnen. 
Het geheel oogde rommelig en onvoldoende als één vorm. De titel van de wagen Fijnfisjenie was erg slecht 
leesbaar. Daarnaast leidde de veelheid aan vormen af en de ballonnen passen niet in het geheel. De 
kleurstelling sluit niet aan op die van de bloemen. 
 

Vakmanschap 
In grote lijnen zag de wagen er goed uit en er is aandacht besteed aan details. De  sfeer van de houten trap 
sluit echter niet aan bij de wagen, het hout is visueel teveel aanwezig. De toren en gotische bogen hadden 
door wat meer kleuraccent in de bloemenkeuze extra diepte en dimensie gegeven aan de uitstraling. 
 

Beleving 
Om de wagen heen was er een feestende en hossende massa, inclusief polonaise, die het publiek uitnodigde 
om aan te sluiten en op de wagen te klimmen. De burgemeester klom op de wagen om alle stadia van het 
Carnavalsfeest te doorlopen. Onder de kerktoren kreeg hij uiteindelijk, en met hem vele anderen een 
askruisje. Dit was zeker een leuke aanvulling, waardoor een interactie ontstond tussen de wagen met haar 
bemensing en het publiek. 
 

Conclusie 
Een leuk idee om de interactie tussen publiek en wagen te vergroten, echter probeer wel helder voor ogen te 
houden wat je het publiek wil laten beleven. Beperk de verscheidenheid aan vormen en probeer de 
hoeveelheid vreemde materialen te beperken.  

  



 
Wagen 5 
Hazestraat 
Titel: Ode aan Vader Abraham  
1295 punten / 2e plaats 
 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Pierre Kartner, de grootmeester van het Nederlandse lied. Met zijn enorme oeuvre voor zowel andere 
artiesten als voor hemzelf heeft hij 130 gouden platen. Maar niet iedereen lijkt gecharmeerd van de 
gesoigneerde heer, maar daar komt nu een eind aan. Ere wie ere toekomt, Vader Abraham wordt op het schild 
gehesen en laat zien hoeveel harten, in binnen- en buitenland hij verovert heeft met zijn muziek. 
Twee rijk gedecoreerde wagens vol symbolen die voor Vader Abraham zo kenmerkend zijn: de bolhoed, de 
Smurfen, de platenspeler, accordeons. Daarnaast een enorme langspeelplaat waarop in sierlijke letters teksten 
en titels van nummers  staan, die Vader Abraham schreef. Op het voorsteven een vorstelijke zetel waarop 
Vader Abraham zelf zat. De wagens waren uitgerust met gouden plateaus waarop heuse revuedanseressen 
plaatsnamen. Hier was misschien iets teveel goudverf gebruikt, waardoor het niet aansloot op de 
bloemenpracht.  In de voorste wagen leek een knik te zitten, die een verrassend beeld opleverde. 
Het geheel was fraai en zorgvuldig vormgegeven; uitgewerkt tot in de detail. 
 

Vakmanschap 
De wagens waren mooi gebouwd en de vormen benaderen de werkelijkheid in maat en sfeer. Een microfoon 
lijkt ook een echte microfoon, een vulpen idem dito. 
De bloemen waren mooi gestoken, zorgvuldig gekozen kleuren die zorgden voor diepte in het beeld. 
 

Beleving 
Vader Abraham zat goedgeluimd voorop op zijn zetel, geflankeerd met wuivende en dansende 
revuedanseressen. Zijn mimiek was wat houterig. En de veelheid aan verschillende deuntjes die uit de 
luidsprekers schalden, leidde de aandacht af. Liever één sterk liedje dan fragmenten van teveel liedjes. 
 

Conclusie 
Een mooi verzorgde wagen, waarbij voor het publiek herkenbare elementen zaten. De fijne details waren een 
lust voor het oog. 
  



 
Wagen 6 
Groep 15 
Titel: Villa Pardoes ‘Laat kinderdromen uitkomen’ 
910 punten / 12e plaats 
 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Villa Pardoes, een sprookjesachtig vakantieverblijf voor zieke kinderen wordt grotendeels gerund door 
vrijwilligers en sponsoren. De zware kant van (ongeneeslijk)  zieke kinderen wordt met deze wagen ingekleurd. 
Villa Pardoes is gebouwd als een groot slakkenhuis en daarmee was het startpunt van de vormgeving bepaald. 
Een vriendelijk ogende slak inclusief slakkenhuis dient als drager voor een enorm hart. Een hart dat symbool 
staat voor het warme hart dat Groep 15 de vele vrijwilligers van Villa Pardoes wil toedragen. 
Al waren de slak, de kikker, de vlinder enzovoort niet allen natuurgetrouw en op maat, de totale sfeer van de 
wagen was in orde.  
Leuke vondst om met boomschors en bloemen een totale boom te suggereren; dit had echter wat 
overtuigender gekund. Ook het draaiende hart in het slakkenhuis kwam niet overtuigend over. 
 

Vakmanschap 
Groep 15 heeft z’n best gedaan om alle onderdelen goed vorm te geven en/of te detailleren. Het vormt echter 
onvoldoende één geheel; de dieren gaan onderling geen verbinding aan. De vlinder die boven op het 
slakkenhuis zit, is niet in verhouding tot de overige dieren. Toevoeging van zilverpapier gaf wel transparantie 
aan de vleugels, een waardevolle toevoeging. De leidsels waarmee de koetsier de slak stuurde waren wat 
magertjes en gaven niet de macht van een koetsier weer. 
 

Beleving 
De figuratie rond de wagen was saai en niet geïnspireerd. De lakeien liepen letterlijk bleek geschminkt rond en 
de hoffelijke groet kwam verveeld over. De koetsier op de bok van de slak speelde evenmin een hoffelijke rol.  
 

Conclusie 
Een leuk idee om de kracht/noodzaak van vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Er werd echter geen 
overtuigende boodschap overgebracht. Een gemiste kans, want het vrijwilligerswerk is de motor van de sociale 
cohesie. 

  



 
Wagen 7 
Dommeldal 
Titel: 040 – Urban City 
1185 punten / 6e plaats 
 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Het is een explosieve en jeugdige opvatting van het thema, die goed werd vertaald. Leuke keuze van het 
concept terwijl het niet voor de hand ligt om hierover een wagen te ontwerpen.  De ontwerp opstelling is 
luchtig en hedendaags, perfect doorzichtig en toch groots. 
  

Vakmanschap 
De kleurenkeuze zit over het algemeen goed in elkaar. Als her en der iets meer contrast verwerkt was, zou de 
massa 3D elementen nog beter van elkaar gescheiden zijn. Duidelijke en mooie tekening van Philips logo en 
het portret, alleen jammer dat dit enkel aan één zijde van de wagen was. Daarentegen was de graffiti-
uitwerking aan de andere zijde strak en duidelijk leesbaar. 
Knappe vormgeving van de strakke lampen, skateboard, figuur, schoenen en de spuitbussen. De fietsers waren 
leuk maar hadden weinig detail en expressie; dus eigenlijk overbodig. Het zou nog beter geweest zijn om deze 
te vervangen door figuratie. 
Aan de constructieve kant van de wagen is niets op aan te merken, open constructie zonder dat het staal te 
zien was. De wagen is globaal netjes geprikt, mooie vormgeving en alle techniek is effectief weg gewerkt. 
  

Beleving 
DJ doet het goed, héél leuk voor de sfeer, al staat hij op zich wat te verborgen om zijn aanwezigheid aan beide 
zijden ook te ervaren. Zowel de graffitispuiter als de  bergbeklimmer doen het goed en dat is zeker een 
meerwaarde voor de beleving. 
Het geluid is passend qua stijl, maar aan een zijkant één te luid. 
 

Conclusie 
In zijn geheel is het een mooie paradewagen die een verzorgde indruk maakt. Ook getuigt het geheel van 
technisch vakmanschap bij het hele buurtschap. Het advies is om iets meer toe te leggen op kleine contrasten 
in kleur en figuratie. 
  



 
Wagen 8 
Wilhelmina 
Titel: Kermis met een zachte Gay 
1010 punten / 10e plaats 
 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Leuk ontwerp, op het eerste gezicht statisch, maar de beweging verandert veel. 
Carrouselmolens zijn luchtig uitgevoerd, mooie vormen van de daken. 
De botsauto’s die zweven ogen wat raar en het valt meteen op dat er hierdoor te weinig kermis-attracties in 
beeld werden gebracht. Reuzenrad, rollercoaster, roze suikerspinnen, liefdestunnel, pomme d’amour hadden 
al leuke rand-decoraties kunnen zijn. 
 

Vakmanschap 
De kleurenkeuze zit goed maar met iets te weinig fijne lijnen en harde contrasten tussen bepaalde tekeningen 
of kleuren. Op de constructieve kant van de wagen is niets aan te merken, de beweging op de wagens werkt 
de hele parade, al lieten de zijkanten het wat afweten. 
In verhouding met bloemen is er teveel zilverpapier verwerkt. 
Techniek veelal bloot, deze zou mooi weg gewerkt kunnen worden met bijvoorbeeld gipskruid. 
 

Beleving 
Het geeft een leuk verassingseffect wanneer de wagen draait en transformeert, een hele show! 
Figuratie was goed, zowel de professionele dragqueens als de eigen figuratie. 
Geluid is passend maar het geluid vooraan de wagen was te stil. 
  

Conclusie 
Het is een mooie paradewagen qua ontwerp en opstelling, maar teveel zichtbare techniek en zilverpapier. 
De beweging bewijst het technisch vakmanschap bij het buurtschap. 
Het advies is om techniek beter weg te werken, minder vervangmiddelen te hanteren en de bloemen iets 
netter te gaan prikken. 



 
Wagen nr. 9  
Buurtschap:  Graafschap  
Titel wagen: Van Bever tot Blauwe reiger 
885 punten / 13e plaats 
 
 
 
 
Thema / Ontwerp 
Het thema is goed vertaald naar een aantal elementen: de reigers, de bootjes en de wagen zelf. De wagen is 
echter statisch. De figuren op de wagen zijn realistisch maar anatomisch en qua verhoudingen schort  er hier 
en daar nog wat aan. De herten kunnen beter uitgevoerd worden, de vossen hebben wel  karakter. De 
beverdammen van hout zijn goed gemaakt. 
 
Vakmanschap 
Het prik- en knipwerk geeft mooie resultaten en is goed uitgevoerd. Echter het vele staal rondom de herten is 
storend, het lijkt alsof de bedoelde bewegingsmechaniek kapot is. Hierdoor verliest de wagen zijn karakter en 
is er weinig evenwicht in het geheel. 
 
Beleving 
De bootjes en de rondlopende reigers zijn voor de statische wagen een fijne en prettige toevoeging. 
De blauwe reigers zijn een leuke aanvulling maar konden uitbundiger uitgevoerd worden. De tweestrijd in de 
bootjes was een aangename verrassing. De acteurs spelen constant door en zijn leuk om naar te kijken! Het 
publiek vindt dit leuk. 
 
Conclusie 
Van Bever tot Blauwe reiger. Deze wat onevenwichtige wagen komt helaas in de parade niet tot leven. De 
dieren maken geen contact met het publiek. De vossen kijken wel aangenaam. Het geheel komt wat slordig 
over, alsof er te weinig tijd is geweest. De figuranten vullen aan waar de wagen te kort komt. Helaas niet 
voldoende om één totaalbeeld te vormen. 
  



 

 
Wagen 10 
Reisvenne Oranje 
Titel: Kedeng Kedeng 
1160 punten / 8e plaats 
 
 
 

 
Thema / Ontwerp 
Het thema is letterlijk vertaald naar een trein. Het is een grote en imposante wagen van 30 meter, in drie 
delen. Er zijn leuke details: de pijpen op het dak van de locomotief die schommelt “Toet toet”, een portret van 
Guus evenals de grote zachte G en de bewegende toetsen aan de zijkant van de derde wagen  en op het dak 
de markante bril. Boom!!!!: alle ingrediënten voor een feestje. 
 

Vakmanschap 
Het portret had te weinig contrast en detail — in het totaal was het erg donker. Alternatieve materialen waren 
goed gekozen en een aanvulling. De bewegende details (toetsen en pijpen) hadden wat meer impact mogen 
hebben — zo was het een gewone  trein. Mooi afgewerkte wagen: groot maar niet spectaculair. 
 

Beleving 
Helaas viel de beleving op het parcours tegen omdat de details te subtiel waren voor de grootte van de wagen 
en er in verhouding te weinig mensen waren om er het feestje van te maken. De feestelijke muziek kwam ook 
niet tot zijn recht omdat het geluid te zacht was. De splitsing van de liedjes door de aankondiging “van spoor x 
vertrekt nu” was leuk gevonden. 

 
Conclusie 
Door de grootte van de wagen was het totaalbeeld wat leeg en het gevoel van feest kwam niet echt tot leven. 
  



 
Wagen 11 
Leenderweg 
Titel: Schrobbelèr, de drank uit Tilburg  
1290 punten / 3e plaats 
 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Het ontwerp maakt het proces van drinken voor het zuiveren van de wol op een gemakkelijke en 
uitgebalanceerde manier duidelijk: aan het begin staat de drank, ertussen zit de mens en het product zien we 
op het eind. 

 
Vakmanschap 
De wagen zag er perfect uit, zo perfect dat het bijna een reclame display had kunnen zijn. 
Het was een perfect evenwicht tussen fles en wol met het verbindend element van de mensen in het midden. 
Het prikwerk is mooi en afgewerkt; mooi in kleuren en de details zijn fijn gestoken. Het alternatief materiaal 
was juist gekozen en niet overbodig. 

 
Beleving 
De figuratie/zang was perfect passend. De geluidsterkte was optimaal en het gekozen muziekthema kwam 
goed tot z’n recht. Dat er live gezongen werd en het op een stuk uit een musical leek maakte het geheel intiem 
— ook dat de zangers naar het publiek zongen maakte dat het publiek zich persoonlijk betrokken voelde. Dat 
het heel “klein” was, maakte het in de beleving heel groot. 

 
Conclusie 
Mooi en knap concept, dat in de straten van Valkenswaard verrassend tot leven kwam. 

  



 
Wagen 12 
Stadsebergen 
Titel: Klokkenspel 
1365 punten / 1e plaats, wisselbeker en Vakmanschapsprijs 
 
 
 
 

Thema / Ontwerp 
Het thema is goed uitgewerkt en laat de imponerende geschiedenis van de Koninklijke Eijsbouts zien. De 
klokken zijn mooi vormgegeven en komen heel realistisch over. Het uurwerk op de kop van de wagen is 
verbluffend door zijn detaillering. De prachtige banieren aan de achterkant geven het ontwerp een extra 
dimensie. 

Vakmanschap 
Het prikwerk op de wagen is super strak. De letters in de klokken en banieren getuigen van een groot 
vakmanschap.  De kleuren zijn mooi gekozen. De beweging van de klokken, helemaal naar buiten, weer naar 
binnen en het klokkenluiden zijn goed en functioneel uitgevoerd. 
Het bewegende, tegendraadse uurwerk op de voorkant van de wagen is prachtig gemaakt. Het vormt allemaal 
één geheel. Het mechaniek van de bewegende klokken werkt perfect! Het niveau van vakmanschap op deze 
wagen is ongekend hoog en dat maakt indruk.  

Beleving 
Hoewel de wagen compact en niet kolossaal is, maakt hij indruk. De figuratie is beperkt, maar daardoor word 
je als toeschouwer gedwongen om naar de mooie wagen te kijken. De duwers zijn als monniken erg goed 
geïntegreerd. De klokkenluiders zijn effectief en doen hun werk. De aankleding van deze figuranten had iets 
meer aandacht verdiend.  

Conclusie 
Een fantastische corsowagen met een afwerkingsniveau van ongekende klasse. Prachtig prikwerk, 
gedetailleerd en perfect uitgevoerd. Een wagen die wel vier keer langs mag komen, en nooit gaat vervelen.  

  



 
Wagen 13 
Oud Dommelen 
Titel: Leven in de Brouwerij 
1270 punten / 4e plaats 
 

 
 
 
Thema / Ontwerp 
Wat een leuke en gezellige wagen! De oldtimer als eerste met de openstaande brouwersketel, gevolgd door 
de overgang van oude naar nieuwe verpakkingen van het bier door de jaren heen. Zeer feestelijk met een 
meer als geslaagde thema-benadering. 
 

Vakmanschap 
De kleurenkeuze zit goed, veel in dezelfde kleurenwaaier maar juist dit gaf een versterkt beeld naar ‘de tijd 
van toen’.  Het gebruik van de zilververf op de bloemen gaf het perfecte beeld weer van het blikje, alsook in de 
tijdlijn van oud naar nieuw. Knappe geprikte tekeningen als etiketten en logo’s. 
Aan de constructieve kant van de wagen is niets op te merken, de podia waren leuk in de brouwersketel en het 
houten vat verwerkt. 
De papieren vlagjes versieren de wagen in de juiste feeststemming.  De wagen is overal zeer netjes geprikt, 
alle technische zaken werden mooi weg gewerkt. 
 

Beleving 
Feest in de brouwerij, dat was zeker een feit! Live zangers en orkest deden het perfect en waren knap 
gekostumeerd. Figuratie was héél leuk qua act én al zeker met de originele zelfgemaakte ‘recycling’ kostuums. 
Zij brachten met z’n allen het feest in de brouwerij. Carnavaleske toets maar heel stijlvol. 
De kater achteraan was subtiel en ludiek, gezien door iedereen. 
  

Conclusie 
Mooie en feestelijke paradewagen in zijn geheel met een verzorgde indruk. Ook getuigt het geheel van 
technisch vakmanschap bij het hele buurtschap. Dit geldt zowel voor de vormgeving, als de details en het 
uitbeelden van het thema waar de wagen over gaat. Top! 
 


