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Beste wagenbouwers,

Voor jullie ligt het juryrapport van Festunique 

2021. Wederom was het een jaar met 

uitdagingen. Desondanks is het toch gelukt 

om een mooi en zeer divers corso in de straten 

van Beltrum neer te zetten.

Het was een unieke editie met dit jaar geen 

rijdend corso, maar een wandel- en fietsroute 

die dwars door Beltrum ging. Deze optie kwam 

er niet zomaar. Sinds het begin van 2021 is een 

werkgroep bezig geweest om verschillende 

concepten uit te werken, zodat, indien nodig, 

ook op het laatste moment nog aanpassingen 

konden worden gedaan. Dit heeft veel energie 

gekost van ieder werkgroeplid, maar ook van de 

wagenbouwer die hieraan heeft meegewerkt. 

Twee weken voorafgaand aan het corso kon het 

rijdend corso definitief niet doorgaan en is er 

afgeschaald naar deze wandel- en fietsroute. Dit 

heeft veel flexibiliteit gevraagd van alle groepen 

en organisatie. Hierbij willen we de werkgroep en 

alle wagenbouwers bedanken voor hun inzet en 

flexibiliteit, zodat we als Beltrum iets heel moois 

hebben kunnen neerzetten.

Ook dit jaar is er weer een publieks- en juryprijs 

uitgereikt. In twee verschillende groepen is door 

de jury op zondag de route gevolgd. Er was 

nog geen publiek tijdens het jureren waardoor 

zij de wagens goed konden bekijken. De jury 

was bijzonder te spreken over de kwaliteit van 

de wagens, maar bovenal was de jury onder de 

indruk dat ‘een klein dorp’ als Beltrum in staat 

is geweest om, in zo’n roerige periode, zoiets te 

presteren. Hier mogen we als Beltrum trots op 

zijn. Doordat de route door Beltrum ging konden 

de juryleden ook zien wat Beltrum nog meer in 

petto had. 

Hier waren ze zeer te spreken over. Denk aan het 

nieuwe park, maar ook de survivalbaan was zeer 

indrukwekkend vonden zij.

Voor de publieksprijs waren dit jaar weer 250 

stembiljetten uitgedeeld aan mensen die van 

buitenaf komen. Hierdoor wordt de publieksprijs 

steeds meer een prijs “van het publiek” en krijgt 

deze prijs steeds meer waarde.

De prijsuitreiking op maandag was net als in 2019 

weer door middel van een prachtige video. De 

spanning was te voelen in de tent. Dit jaar werd 

deze video zelfs live uitgezonden op YouTube, 

zodat eenieder die niet aanwezig kon zijn bij de 

tent toch de uitslag live kon volgen. Ook op het 

terras van Dute en de Spilsoos werd het gevolgd. 

Een mooie oplossing voor dit jaar, maar hopen 

we ook dat we volgend jaar weer met z’n allen in 

de tent kunnen zijn om dit samen te vieren.

Al met al heeft Beltrum weer van zich laten horen 

als een vooruitstrevend corso. Iets waar we met 

z’n allen trots op mogen zijn!

In de loop van 2022 zal er meer informatie komen 

over het tevens vernieuwde wagenbouwersfeest 

dat in 2019 al deels was opgezet. Wij wensen 

jullie veel leesplezier en hopen dat dit rapport 

van de vakjury inzicht geeft in hoe de jury naar de 

wagens heeft gekeken.

Met vriendelijke groet,

Jurybegeleiding
Corsocommissie



1.
Deze man heeft ze geschoten: de olifant, een leeuw, een 

zebra en vele andere dieren die nu pronken aan zijn muur...

KLASSERING

Een prachtige wagen die een zeer positieve indruk 
maakte. Er was veel te zien van alle zijden, dus de 
wagen blijft boeien, ook als je wat langer kijkt.

De jury is van mening dat onderwerp van de wagen 
‘cliché’ was. Typisch een standaard onderwerp voor 
een corsowagen. Dat werd als jammer ervaren.

Zij waren onder de indruk van de uitgebeelde zebra. 
Heel goed in de kleuren weergegeven en erg gewaagd 
qua opzet.

De foto’s op de achterzijde van de wagen zijn heel 
goed uitgewerkt, het was jammer dat het mozaïek van 
de giraffe ernaast wat minder uit de verf kwam. De 
dieren in 3D waren erg goed van vorm en uitdrukking.

De jury is van mening dat de teksten onder de 
uitgebeelde foto’s een heel compleet beeld geven, 
ook op detailniveau. Het behang onder de foto’s 
maakt een wat drukke indruk. Juist om de mozaïek 
er beter uit te laten komen was een rustiger beeld 
van het behang meer effectief geweest. Op zichzelf 
matcht het behang wel en het geeft goed aan, dat 
de schilderijen in een huiskamer hangen. Ook het 
bankstel en de schemerlamp versterkten deze sfeer.

De Japanse Duizendknoop voor het uitbeelden van 
gras kwam heel goed uit, als alternatief voor bloemen. 
De klimop daarentegen was wat misplaatst omdat dit 
geen natuurlijke vorm is die op de savanne voorkomt.

De jury is van mening dat de uitgebeelde fotograaf 
met zijn/haar toestel erg goed uitkwam. Bovendien 
trok de camera aandacht en dat werd als mooi ervaren.

De jury constateerde wel op een aantal plekken 
beschadigingen in het plakwerk. Wellicht dat een 
volgende keer wat meer aandacht besteed kan 
worden aan afplakken op locatie.

Geluid, beweging en licht waren indrukwekkend, ook 
in samenhang. Je moet bij wijze van spreken een paar 
keer goed kijken om alles te zien en ervaren. Dit wordt 
door de jury als positief ervaren. Je blijft daarmee 
kijken en verrast worden.

De jury is van mening dat alle zijden van de wagen 
apart van elkaar te beoordelen waren. Daarmee is de 
wagen in de ogen van de jury rondom interessant. 
Ook hiervoor geldt, dat je blijft kijken, geboeid blijft.

De jury is tenslotte van mening dat de aangebrachte 
plooien en de gezichtsuitdrukking erg mooi gemaakt 
zijn. Er is gebruik gemaakt van ‘reliëf’.

PUBLIEKSPRIJS: 3E PLAATS
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Jury commentaar

DYNAMITE 2021 
Ontwerp: Antoon & Bart

Aantal dahlia’s: 80.000

Bouwduur: 12 weken

Afmeting: 10,0 x 3,8 x 5,5 meter

Jury 2019: 2e plaats



Het is een geweldig strak en minimalistisch ontwerp, 
met een prachtige uitvoering.

De jury is van mening dat de omschrijving van de 
wagen prima past bij de uitvoering. Dat is een 
compliment.

Het vooraanzicht oogt prachtig, met daarbij een 
verassende zijkant met doorzicht. Daardoor blijf je 
kijken.

De titel (b)lijken is op zichzelf prima, maar de jury 
had een eenvoudiger titel als b.v. ‘een wolf in 
schaapskleren’ beter gevonden. Of wol(f)

Men is van mening dat uitstekend is uitgebeeld dat de 
wolf / schaap daadwerkelijk leek te lopen. Dit kwam 
ook door de verassende voetstappen naar de wagen. 

De voetstappen waren dan ook een mooie aanvulling.

Het dier is erg mooi neergezet. Ook het feit dat geen 
bewegende delen aanwezig zijn, stoort in het geheel 
niet.

De jury constateerde dat de gebruikte gele bloemen 
al snel naar verkleuring overgingen. Een verkleuring 
naar ‘bruin’, jammer. Maar daar was de zon ook debet 
aan.

De meeste juryleden zijn van mening dat dit de meest 
originele wagen van vandaag is. Met een hoge mate 
van creativiteit. Opgemerkt wordt wel dat jury op dit 
punt niet volledig unaniem is.

Jury commentaar

LINTVELDE 2021 
Ontwerp: Ontwerpcommissie

Aantal dahlia’s: 75.000

Bouwduur: 10 weken

Afmeting: 8,5 x 2,75 x 5,75 meter

Jury 2019: 8e plaats

2.
Lijken en blijken schelen slechts één letter, maar kunnen 

haaks op elkaar staan. Wat onschuldig lijkt kan in 
werkelijkheid een gevaar blijken dat z’n sporen achterlaat…

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 4E PLAATS
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De eerste indruk is een ‘wauw’. De wagen is imposant 
en indrukwekkend.

De jury is van mening dat er meer “beweging” op de 
wagen had gekund. Ook het feit dat de delen van de 
wagen ‘recht achter elkaar’ stonden werd als jammer 
ervaren. Juist een ‘monster, rijzend uit het water’ had 
ook meer kronkelend kunnen zijn.

De origami uitwerking is erg goed gedaan. Daardoor 
was er geen schaduwwerking, hetgeen door de jury 
als een makkelijke oplossing werd ervaren.

Er had meer uitdaging in de kleuren gekund. Hoewel, 
daarentegen, de kleuren wel weer goed bij elkaar 
gezocht waren.

De jury ervaart het als jammer dat niet meer gebruik 
is gemaakt van ‘speelsheid’ op/in het water, door b.v. 
te werken met spiegeling. De dikke boomstammen 
passen goed bij het thema en het ontwerp.

Men ervaarde het als jammer dat de wagen moeilijk 
aan alle kanten te bekijken was.

Ook voor deze wagen geldt dat de gekozen locatie 
perfect was. Waarbij de waterbak als erg origineel 
werd beschouwd.

Men vond dat het zwarte plastic dat boven het water 
uit kwam storend. Een suggestie zou kunnen zijn dat 
er een soort van damp uit het water zou opstijgen.

De jury zou het beter vinden als het monster ook damp 
uit de neusgaten had laten ontsnappen. Dat was een 
mooi beeld geweest, passend bij het thema

De jury is van mening dat de kop van het monster 
goed is uitgevoerd.

Men concludeert dat de beschrijving en titel niet 
geheel samengaan. Bovendien wordt er veel 
‘bijgesleept’ over Japan, Schotland en China. Dat 
maakt het enigszins ingewikkeld/verwarrend.

Conclusie: Imposant, positie erg braaf, Er had meer 
beweging in gekund in de uitvoering. De delen 
stonden te recht achter elkaar

Jury commentaar

THE RISING HOOP 2021 
Ontwerp: Ontwerpgroep TRH

Aantal dahlia’s: 75.000

Bouwduur: 8 weken

Afmeting: 9,0 x 3,5 x 5,0 meter

Jury 2019: 4e plaats

3.
Nessie, ook wel het Monster van Loch Ness genoemd. 

Maar duikt die nu ook op in Beltrum? Of is het een 
gevouwen knipsel van geruchten?

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 2E PLAATS
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Een prachtige vrachtwagen. Je zou bijna denken dat 
er een echte vrachtwagen onder zit die “gewoon “met 
dahlia’s is beplakt. Erg goed van vorm, verhoudingen 
en formaat.

De sfeer van “Rock” was erg duidelijk aanwezig door 
de passende muziek, de figuratie (passend gekleed en 
geschminkt en leuke bewegingen) en de afbeeldingen 
op de vrachtwagen. Dat maakte het totaalplaatje 
compleet.

De jury is van mening dat het mozaïek aan één kant 
van de wagen ‘moeilijk te ontdekken was’, Zichtbaar 
was wel de gitaarsteel, maar het gezicht niet.

De andere zijde van de wagen daarentegen was wel 
duidelijk en erg mooi.

De jury is van mening dat de uitgebeelde wielklem 
(Covidklem) een slim en mooi uitgebeeld detail was.

De wagen was goed vormgegeven. Er is veel knipwerk 
ingezet, met een mooi resultaat. Ook de uitgebeelde 
letters waren strak ingezet. Kortom, heel netjes.
Compliment.

Deze wagen is een typisch voorbeeld van een wagen 
die rijdend-in-de-optocht, veel beter uit de verf zou 
zijn gekomen.

Complimenten zijn er voor de gekozen locatie. Het 
was indrukwekkend als je via het toegangspad tegen 
deze wagen ‘aan liep’.

De jury is van mening dat deze wagen specifiek 
is nagebouwd van een speelgoedauto / echte 
vrachtwagen. Dat beperkt de creativiteit, maar het is 
ook ontzettend knap dat het er zo echt uit ziet.

De spatlappen waren slordigbeplakt. Een suggestie 
zou kunnen zijn dat in voorkomende gevallen de 
ondergrond in kleur geverfd of gespoten had kunnen 
worden.

De beplakking op het nummerbord was wat mager. 
Dat had beter uitgewerkt kunnen worden, wellicht 
zelfs met een creatieve tekst.

De jury is van mening dat de lampen subtiel waren 
gemaakt. Ook het detail van de letters ‘Route 66’ 
met krijt op de stoep, was een mooi detail. Een 
ander positief punt was de rook die voortkwam uit de 
uitlaatpijpen. 

Jury commentaar

WIELDERINK 2021 
Ontwerp: De groep

Aantal dahlia’s: 75.000

Bouwduur: 10 weken

Afmeting: 10,5 x 3,5 x 5,0 meter

Jury 2019: 1e plaats

4.
Eindelijk mogen we weer de weg op voor een feest…

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 1E PLAATS
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De toekans zijn prachtig van vorm, kleur en sfeer. De 
wagen is ook al van een afstand een echte eyecatcher.

De jury vindt dat de wagen in alle facetten wel heel 
traditioneel aandoet. Daarmee ontstaat een beeld 
van een ‘vogeltjeswagen’. Dat doet afbreuk aan de 
kwaliteit.

Men is van mening dat de compositie niet erg sterk is. 
De vogel in het midden had een massalijf. Daardoor 
ook teveel ruimte tussen eerste 3 vogels en vierde 
vogel.

De uitgebeelde koppen waren erg mooi. Ook strak 
beplakt.Men is van mening dat de poten van de 
vogels ietwat te iel overkomen.

De jury is van mening dat het gebruik van rode 
koolblad heel mooi uitkwam. Ook als alternatief. 
Compliment. De jury had wat vraagtekens bij de witte 
strepen op de poten. Men kon niet herleiden waarom 
dit zo beplakt was.

De jury constateerde dat de ogen van de verschillende 
vogels op andere plekken zaten. Dit leek wat 
onzorgvuldig.

Hete gebruikte schors op de onderkant van de wagen 
was een voltreffer. Dit schors ging heel mooi door tot 
in het wiel bij de achterkant. Daarentegen had het 
voorwiel beter ingepast kunnen worden ten opzichte 
van het achterwiel . 

De jury constateerde dat de einddelen van de 
boomstammen teveel leken op dartborden. Dit leidde 
af. Een andere kleurkeuze zou betergeweest zijn.

De jury is van mening dat de beschrijving van de 
wagen niet helemaal paste bij de vogels, omdat de 
vogels te statisch stonden. Een suggestie is dat b.v. de 
vleugels open hadden kunnen staan, zodat de term 
”vrij als een vogel” beter weergegeven werd. 

Jury commentaar

DE VIKINGS 2021 
Ontwerp: Vaste bouwgroep

Aantal dahlia’s: 65.000

Bouwduur: 10 weken

Afmeting: 10,0 x 3,8 x 5,0 meter

Jury 2019: 5e plaats

5.
Door corona voelden we ons gevangen. nog even en we 
voelen ons zo vrij als een vogel. FESTUNIQUE, fijn dat ik 

daar weer naar TOEKAN!

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 5E PLAATS
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De jury is van mening dat de wagen een prima 
samenvatting geeft van de beleving van het afgelopen 
jaar. Daarmee zijn ook titel, beschrijving en uitvoering 
met elkaar in overeenstemming. 

Men vindt het jammer dat aan beide kanten van de 
wagen hetzelfde gezicht in het mozaïek zichtbaar is. 
Het had een meerwaarde gehad als hier wat meer 
variatie in had gezeten.

De wagen bijzonder knap is beplakt, met strakke 
vormgeving. Ook de afwerking wordt als netjes gezien.

De jury is van mening dat het aantal uitgebeelde 
attributen dat met Covid te maken heeft, teveel van 
het goede is. Een suggestie zou kunnen zijn om te 
koersen op ‘less is more’, maar het thema is zo wel 
heel duidelijk .

De blauwe paspop had evengoed een echte persoon 
kunnen zijn. Waardoor de link naar de zorg er nog beter 
uitgekomen zou zijn. De pop had ook weggelaten 
kunnen worden.

De jury is van mening dat de voorkant van de wagen 
wat grof of lomp lijkt. Dit doet afbreuk aan de wagen, 
juist omdat beide zijkanten (hoewel identiek) heel 
strak geplakt en ook geknipt zijn. 

Ook de uitgebeelde spuit aan het achterdeel van de 
wagen is heel goed neergezet.

De afstemming tussen de 3 uitgebeelde onderdelen 
had steviger gekund, en de QR code had wat 
duidelijker mogen zijn.

De jury is van mening dat de bolletjes om de wagen 
enigszins mysterieus zijn.Het doel van deze bolletjes 
lijkt niet duidelijk te zijn.

Menconstateerde dat de virusbol niet helemaal 
beplakt was. Een suggestie zou kunnen zijn om dan 
de ondergrond te verven.

Het is een wagen waar veel te zien is, dus het publiek 
zal lang geboeid zijn.

Jury commentaar

KLUNT 2021 
Ontwerp: Kluwabo

Aantal dahlia’s: 70.000

Bouwduur: 8 weken

Afmeting: 9,0 x 3,5 x 5,0 meter

Jury 2019: 9e plaats

6.
2020 - 2021 was een bewogen jaar, 

wij nemen jullie mee in deze rollercoaster! Zou het corona 
vaccin de wereld kunnen redden?

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 8E PLAATS
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De jury is van mening dat de uitgebeelde boksring 
het geheel heel ruimtelijk maakte. Een goede keuze. 
Bovendien was de ring uitermate goed gemaakt door 
de aangeregen dahlia’s. Indrukwekkend daarmee.

De gebruikte bloembakken waren te overheersend, 
waarbij ook speelde dat het gras te hoog was. De 
jury suggereert dat het gebruik van grote keien 
wellicht een oplossing was geweest. De bloembakken 
verstoren de natuurlijke sfeer van een meer met een 
krokodil er in.

De jury is van mening dat de letters aan de zijkant 
erg goed gemaakt waren, maar ze kwamen ook 
overheersend over.

Zij constateerden dat de bodem helemaal was 
beplakt, waarbij ook de kringen in het water werden 
uitgebeeld. Het was jammer dat je er als publiek ver 
vanaf stond, waardoor deze bodem minder opviel. Op 
zichzelf is dat jammer omdat het afbreuk doet aan al 
het werk dat erin zit.

De jury is van mening dat de gebruikte woordspeling 
op zichzelf een goede vondst was, maar vraagt zich 
wel of ‘wie nu eigenlijk kwaad is op elkaar’. Dat doet 
enigszins afbreuk aan de gebruikte woordspeling. Een 
suggestie is om dit soort voorbeelden 2 krokodillen te 
gebruiken of 2 boksers.

De gebruikte veters in de schoenen van de bokser 
waren erg overheersend.

Tenslotte is de jury van mening dat de uitbeelding 
van de bokser niet overeen kwam met de titel. De 
gezichtsuitdrukking van de bokser was ‘blij’, waardoor 
het woord ‘vechten’ wat misplaatst was.

De krokodil was een leuke cartoonachtige figuur, die 
wel erg blij keek bij het idee dat hij de bokser kon 
verorberen.

Jury commentaar

DE TOEKOMST 2021 
Ontwerp: Stef Hoitink

Aantal dahlia’s: 75.000

Bouwduur: 8 weken

Afmeting: 6,0 x 2,5 x 5,0 meter

Jury 2019: 7e plaats

7.
Zij mogen elkaar niet. Om het minste of geringste zijn ze 

kwaad op elkaar en gaan ze bekvechten. Wie zal dit gevecht 
gaan winnen?

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 9E PLAATS
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Het is een actueel thema, nu de Paralympics nog 
bezig zijn. De wagen maakt indruk en de sporter 
straalt kracht uit.

De jury is van mening dat bij het gekozen thema een 
uitgelezen mogelijkheid aanwezig was om de wagen 
te versterken met techniek, zodat beweging aan de 
orde zou zijn. Dat had de wagen meer dynamisch 
gemaakt. Het onderwerp leende zich ervoor.

Er is ‘schwung’ te zien op de wagen, activiteit. waarbij 
de eerste indruk zeer overtuigend was.

De jury is van mening dat het loopvlak van wielen 
goed gelukt was. Het materiaal dat hiervoor is gebruikt 
(folie) was een prima keuze.

De olympische vlam is in verhouding te klein ten 
opzichte van de wagen.

Men is van mening dat de overige zichtbare 
verhoudingen als handen en rug beter hadden 
gekund. De handen van de persoon vond men te druk 
als gevolg van de ‘zwarte lijnen’ die zichtbaar waren.

De jury vindt dat de voorkant van de uitgebeelde 
sporter, met name de ‘core’, wat te vlak is uitgebeeld. 
Zij mistten aanzicht van spieren door bijvoorbeeld het 
gebruik van schaduwen.

Er wordt een suggestie gedaan dat het gebruik van 
spiegelaluminium voor de bril wellicht beter was 
geweest.

De jury is van mening dat het gebruik van touw 
erg goed was gekozen. Jammer wel dat het touw 
als ketting geen beweging had, want dan was de 
beweging nog sterker uitgebeeld

De letters ‘Go Fast’ hadden meer in contrast gekund, 
dus door juist niet te werken met rode letters op een 
oranje achtergrond. Ook de letters ‘Team NL’ hadden 
strakker geplakt kunnen worden. De jury vond het 
jammer dat er verschil in lettervorm zichtbaar was.

De jury is van mening dat het vooraanzicht van de 
wagen indrukwekkend was, dit in tegenstelling tot de 
achterkant De achterkant kwam juist wat lomp over. 

Jury commentaar

OET ALLE WINDSTREKEN 2021 
Ontwerp: Mauro Klein Gunnewiek

Aantal dahlia’s: 80.000

Bouwduur: 20 weken

Afmeting: 9,0 x 3,8 x 5,0 meter

Jury 2019: 3e plaats

8.
Waar onze Paralympiërs echt voor staan? Dat niets je hoeft 

te beperken om voor goud te gaan.

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 7E PLAATS
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De jury is van mening dat de ‘aanrijroute’ naar de 
wagen prachtig was. Paraplus in de berm en ‘regen’ 
via de tuinslang

Een wagen met een positief idee.

De uitgebeelde wolken kwamen te grillig over. De 
wolken hadden duidelijker herkenbaar uitgebeeld 
kunnen worden, b.v. door ander gebruik van kleur en 
vorm.

De jury is van mening dat de ‘repetitie’ in de vorm 
van de wolken achter elkaar beter uitgebeeld hadden 
kunnen worden door inzet van kleuren. Bv. door 
de wolken lichter te laten worden naarmate de zon 
‘ontstaat’. Dan is het thema van de wagen (achter 
wolken) beter uitgebeeld.

Men is van mening dat de beschrijving van de wagen 
niet helemaal in overeenstemming was met de 
uitgebeelde wagen.

De jury is van mening dat de paraplus mooi waren 
geplakt in de zijkant van de wagen. Daarentegen 
is menvan mening dat de echte paraplus een druk 
geheel weergaven. Dat werd als jammer ervaren. 
Onder de echte paraplu’s was de bodem niet bekleed 
met dahlia’s… was dit tijdgebrek? Met name door de 
transparante paraplu’s kon je de kranten goed zien, en 
dat was jammer.

Ook voor deze wagen geldt dat de gekozen locatie in 
lijn was met de titel van de wagen. Goed gekozen dus. 
Ook toepasselijk was de straatnaam “Regenkamp” 
waar de wagen opgesteld stond.

De jury is van mening dat de uitgebeelde regendruppels 
‘te wit’ waren. Een suggestie is b.v. om deze kleuren 
meer in lijn te brengen met de kleuren op de wagen. 
Ook hadden ze met bloemen/bloemblaadjes beplakt 
kunnen worden.

Jury commentaar

DE SLINGE 2021 
Ontwerp: De Slinge

Aantal dahlia’s: 80.000

Bouwduur: 12 weken

Afmeting: 12,0 x 4,5 x 6,8 meter

Jury 2019: -

Het virus trok een donker spoor over de wereld. Maar we 
moeten niet in het verleden blijven hangen. Kijk positief 

vooruit! Want zelfs achter de donkerste wolken…

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 10E PLAATS
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9.



Als je aan kwam rijden, gaf het een leuke eerste indruk 
met de bewegende vleermuizen.

De jury is van mening dat de titel van de wagen lastig 
te begrijpen was. Het leek te ver gezocht.

Menconstateerde dat de wagen niet gereed was voor 
de beoordeling van de juryleden op het afgesproken 
tijdstip. Dat werd als jammer ervaren, maar heeft niet 
de beoordeling beïnvloed.

Er werden beschadigingen aan de wagen 
geconstateerd die niet nodig waren.

De jury is van mening dat de uitgebeelde vleermuizen 
min of meer cartoon-vleermuizen waren. Dat vonden 
ze jammer. Bovendien sloot de vormgeving niet aan 
bij wat de boodschap op de wagen was, aldus de jury. 
Juist doordat de vleermuizen van ‘cartoonesk’ lijken, 
worden zij wellicht grappiger dan bedoeld. De titel 
doet immers anders vermoeden.

De uitgebeelde beweging van de vleermuizen was 
prima ingeregeld. Een sterk punt.

De jury vindt dat de kop van de voorste vleermuis 
duidelijker had gekund. Bovendien is de jury van 
mening dat de grote gele vlakken stoorden. Bovendien 
leek de kleurovergang op de wagen erg hoekig.

De rotspartij/grot had geen gelukkige kleurkeuze, ook 
niet in lijn met de kleur op de rest van de wagen.

Men had het mooi gevonden als de vleermuizen in 
het middendeel van de wagen ook bewegingen 
hadden kunnen maken. Dit geldt feitelijk ook voor de 
vleermuizen op het achterste deel.

De jury is van mening dat de neuzen van de vleermuizen 
teveel op varkensneuzen lijken.

Er is geen ‘nuance’ in de wagen aanwezig. Dat werd 
als jammer ervaren.

De jury is van mening dat de relatie met Covid 
veel duidelijker had gekund, b.v. door gebruik van 
virusbollen of mondkapjes. De gele vlakken hadden 
daarvoor gebruikt kunnen worden

Jury commentaar

LOSSE FLODDERS 2021 
Ontwerp: Rudie Hoitink, Maurice 
Slutter, Hiske Hoitink & Gijs Berendsen

Aantal dahlia’s: 80.000

Bouwduur: 10 weken

Afmeting: 12,0 x 4,0 x 7,0 meter

Jury 2019: 6e plaats

Al bijna 2 jaar hangt de hele wereld op zijn kop door een 
stel rondhangende raddraaiers…

KLASSERING

PUBLIEKSPRIJS: 6E PLAATS

Pagina 23

10.



Klassering Wagenbouwgroep Titel Punten

1 Wielderink Rock ‘n Ride 1005

2 The Rising Hoop Nessie 1001

3 Dynamite Geschoten 896

4 Lintvelde (B)Lijken 848

5 De Vikings Toekan 830

6 Losse Flodders Raddraaiers 738

7 Oet Alle Windstreken Veerkracht 692

8 Klunt Last Year 541

9 De Toekomst Bekvechten 521

10 De Slinge Achter Wolken 385

Nr Wagenbouwgroep
1e 

Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee

Vorm-
geving

Kleur-
verdeling Afwerking

Evt. 
punten
aftrek

Totaal Klassering

2 Dynamite
Geschoten

829 827 820 826 834 0 4136 1

8 Lintvelde
(B)Lijken

810 831 812 824 816 0 4093 2

9 The Rising Hoop
Nessie

818 810 791 794 823 0 4036 3

4 Wielderink
Rock ‘n Ride

777 758 779 789 797 0 3900 4

10 De Vikings
Toekan

774 742 762 767 788 0 3833 5

7 Klunt
Last year

771 772 723 742 788 0 3796 6

3 De Toekomst
Bekvechten

725 743 703 718 733 0 3622 7

1 Oet Alle Windstreken
Veerkracht

725 725 710 710 737 0 3607 8

5 De Slinge
Achter Wolken

696 734 686 686 669 0 3471 9

6 Losse Flodders
Raddraaiers

695 710 704 684 671 3464 10

Nummer Titel Naam Publiek Jury

10 Bouwen aan de toekomst Tijn en Jitske Ribbers 1 1

15 Ik ben Bert Jade Ars, Ize Bleumink, Fleur Bleumink 2 2

3 Team Zonnedaal Tygo Ars en Sem 3 3

11 Dute Suus Bennink en Finn te Moesche 4 4



Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 80 73 79 76 79

Jurylid 2 75 80 60 65 75

Jurylid 3 75 85 85 85 90

Jurylid 4 74 76 74 78 74

Jurylid 5 88 80 80 82 80

Jurylid 6 74 71 78 69 72

Jurylid 7 85 86 80 80 88

Jurylid 8 94 94 89 90 94

Jurylid 9 80 80 85 85 85

Totaal 725 725 710 710 737 3607

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 75 80 71 78 74

Jurylid 2 70 80 70 80 70

Jurylid 3 75 80 75 80 70

Jurylid 4 84 85 82 84 85

Jurylid 5 78 86 80 70 80

Jurylid 6 74 86 73 65 68

Jurylid 7 75 72 70 70 62

Jurylid 8 85 85 85 79 80

Jurylid 9 80 80 80 80 80

Totaal 696 734 686 686 669 3471

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 75 78 75 75 71

Jurylid 2 75 80 70 70 75

Jurylid 3 70 70 70 65 65

Jurylid 4 80 79 80 78 79

Jurylid 5 75 80 78 80 80

Jurylid 6 73 83 78 73 71

Jurylid 7 90 80 83 78 80

Jurylid 8 82 80 90 90 80

Jurylid 9 75 80 80 75 70

Totaal 695 710 704 684 671 3464

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 93 98 94 91 95

Jurylid 2 90 95 85 85 95

Jurylid 3 90 90 95 95 90

Jurylid 4 96 96 95 95 95

Jurylid 5 89 90 87 92 88

Jurylid 6 91 88 87 95 94

Jurylid 7 95 92 95 93 90

Jurylid 8 95 98 92 90 97

Jurylid 9 90 80 90 90 90

Totaal 829 827 820 826 834 4136

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 85 79 75 75 80

Jurylid 2 95 100 95 95 95

Jurylid 3 90 95 90 100 90

Jurylid 4 95 97 95 95 92

Jurylid 5 80 74 80 90 90

Jurylid 6 83 95 89 86 91

Jurylid 7 98 98 100 95 90

Jurylid 8 94 98 98 98 98

Jurylid 9 90 95 90 90 90

Totaal 810 831 812 824 816 4093

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 93 90 85 91 95

Jurylid 2 95 95 80 85 90

Jurylid 3 80 80 80 70 80

Jurylid 4 98 99 98 98 97

Jurylid 5 79 80 79 86 89

Jurylid 6 96 89 92 89 95

Jurylid 7 90 95 90 95 90

Jurylid 8 97 97 97 95 97

Jurylid 9 90 85 90 85 90

Totaal 818 810 791 794 823 4036

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 85 81 88 88 85

Jurylid 2 95 90 90 95 90

Jurylid 3 90 85 95 90 95

Jurylid 4 90 90 87 91 89

Jurylid 5 88 90 80 90 94

Jurylid 6 84 72 72 80 86

Jurylid 7 85 85 92 85 88

Jurylid 8 80 80 85 85 85

Jurylid 9 80 85 90 85 85

Totaal 777 758 779 789 797 3900

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 87 85 87 88 90

Jurylid 2 75 75 75 80 90

Jurylid 3 75 70 70 65 75

Jurylid 4 90 89 90 89 87

Jurylid 5 89 79 79 90 88

Jurylid 6 91 89 96 91 91

Jurylid 7 89 85 95 92 90

Jurylid 8 98 90 90 92 92

Jurylid 9 80 80 80 80 85

Totaal 774 742 762 767 788 3833

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 85 86 74 80 85

Jurylid 2 75 75 65 70 85

Jurylid 3 80 80 70 70 80

Jurylid 4 93 94 92 93 94

Jurylid 5 90 86 86 82 86

Jurylid 6 88 84 79 82 90

Jurylid 7 85 92 80 80 88

Jurylid 8 85 90 92 95 90

Jurylid 9 90 85 85 90 90

Totaal 771 772 723 742 788 3796

Jurylid 1e Algehele 
indruk

Uitwerking 
idee Vormgeving Kleurverdeling Afwerking Totaal

Jurylid 1 74 79 80 77 80

Jurylid 2 85 80 70 80 90

Jurylid 3 70 75 70 65 70

Jurylid 4 89 90 84 86 86

Jurylid 5 80 88 82 85 80

Jurylid 6 78 81 70 76 73

Jurylid 7 80 80 75 80 80

Jurylid 8 89 90 92 89 89

Jurylid 9 80 80 80 80 85

Totaal 725 743 703 718 733 3622




