Praalwagenoptocht Hoornaar 2015
Uitslagen en juryrapporten

Kleine wagens
1e prijs kleine wagens - Farmer Family
Authenticiteit, compleet en kloppend tot in detail, perfecte afwerking van zowel de wagens
als de kleding en opmaak, vrolijk, bijna een uitnodiging. Een absolute topper en met recht de
eerste prijs!

2e prijs kleine wagens - Motorclub Hoornaar
Wouw, wat een bouwwerk! Complexe vormen zijn knap gemaakt! Een hoge prijs is hier op
zijn plaats

3e prijs kleine wagens - Klussenkar Apollo
Met deze wagen wordt een mooi uitgevoerd visitekaartje afgegeven
voor aantrekkelijk kluswerk. En blijkbaar geeft klussen goede energie; de deelnemers waren
tot het eind aan toe lekker bezig.

4e prijs kleine wagens - Heersers van de nacht
De heersers tonen een combinatie van een origineel thema en een leuke act.

5e prijs kleine wagens - De Donk
Een belangrijke boodschap em appèl, gebracht op orginele en humoristische wijze.

6e prijs kleine wagens - Buurtvereniging Zonnedael
Veel werk is verricht om een boot en fietsen aan te kleden om een vrolijk bijdrage te leveren
aan de optocht.

Eervolle vermelding kleine wagens - Zatudoardan Hornets.
Hoornaars leer en tattoo club… Naast het organiseren van een groot feest ook nog zo'n
leuke bijdrage aan een optacht geven verdient een eervolle vermelding. Vooral de 'eind-act'
bij het binnenrijden was geweldig

Grote wagens

1e prijs grote wagens - Dirk VI Saloon
Een goed gebouwde saloon met excellente afwerking, zowel binnen als buiten. Dirk IV,
briesend met stoom, was ook op ludieke wijze wijze geïntegreerd. Daarbij een smaakvol
feest met enthousiaste mensen vol energie, tot aan het einde toe. Terechte winnaar van de
grote wagens.

2e prijs grote wagens - Het Oude Dorp
Het Oude Dorp bewijst iedere keer weer een fantastisch concept te kunnen combineren met
een weergaloze uitvoering. Een prachtig beeld met verfijnde afwerking.

3e prijs grote wagens - Samen op weg
Samen op weg toonde een mooie wagen waarin veel energie is gestopt. Een combinatie van
cultuur en boodschap. Niet aflatende energie van entousiaste kinderen om tijdens de rit
prachtige kunstwerken te fabriceren, in het aanschijn van een grootse Oude Meester.

4e prijs grote wagens – Duizendpoot
Een indrukwekkend bouwsel in de vorm van een lange duizendpoot. Onderscheidend
genoeg voor een prijs. De deelnemers hadden goede ondernemende interactie met
het publiek.

5e prijs Grote wagens - Sprookjes, laat ze leven!
Zolang in je rol blijven zitten en naar de prinses blijven zoeken in een prachtig décor is een
acteerprestatie en een prijs waard!
6e prijs grote wagens - Hoornaar im Oktober Fest
In het genre 'stevige feestwagens’ was deze mooi aangekleed en goed uitgevoerd. Proost!

Eervolle vermelding grote wagens - Muziekwagen Symfonia
Ongelofelijk enthousiasme, altijd meedoen, grote bijdrage aan de sfeer leverend door hun
goede muziek - een heel terechte eervolle vermelding!

