
Jurering van de optocht 
 
De optocht in Schorsbos wordt op de volgende manier beoordeeld. We hebben 3 groepen van 
deelnemers: 
 

Deelnemers 
• Praalwagens,  

• Loopgroepen en Kleine wagens 

• Jeugd.  
 
Iedere groep van deelnemers wordt op dezelfde manier gejureerd: 
 

Categorieën 
Er zijn 4 categorieën: 
• Schijndels 
• Carnavalesk 
• Creativiteit 
• Aktie-Spel 

  

Schijndels 
In hoeverre is de deelnemer Schijndels/Schorsbos? Dit kan op verschillende manieren tot uiting 
gebracht worden. 
• Gebruik van de Schorsbosser kleuren, Geel-Groen-Wit 
• Gebruik van de carnavals leus van het jaar 
• Refereren naar Schijndelse dingen, gebeurtenissen, personen, politiek 
• Gebruik van het Skendels dialect 

Het lijstje is zeker niet compleet. Elke manier waarop de jury kan zien dat deze deelnemer echt iets 
Schijndels/Schorsbos eigen gemaakt heeft kan bonus punten opleveren. We snappen dat het voor 
een praalwagen lastiger is om erg actueel te zijn dan voor een loopgroep. 
  

Carnavalesk 
Het is natuurlijk een carnavals optocht. Deelnemers moeten natuurlijk carnavalesk zijn. Carnavalesk 
is volgens Van Dale: 'dwaas, uitgelaten, uitbundig'. Het is wat carnaval tot carnaval maakt. De 
woordspelingen, het omdraaien van de gevestigde orde, het op een grappige manier aan de kaak 
stellen van ideeën en gebeurtenissen. Het mag best een steekje onder water zijn. Zolang het maar op 
een komische, carnaval waardige manier gedaan wordt. 
  

Creativiteit 
Hoe is het gemaakt, de wagen, de attributen, de kostuums. Het gebruik van kleuren: passen ze bij 
elkaar, is het mooi binnen de lijntjes? Het vakmanschap: is het stevig, is het aan elkaar ge-duct-taped, 
zelfgemaakt of gekocht? Vormgeving: kloppen de verhoudingen, is een cirkel een cirkel? Onder deze 
categorie valt eigenlijk alles wat we in de wandelgangen wel eens 'mooi' noemen. 
  

Aktie-Spel 
Beweegt het? Gebeurt er iets? Een deelnemer aan de optocht kan heel statisch zijn waarbij de wagen 
of uitbeelding zelf het verhaal moet vertellen of er kan een interactie met de mensen langs de kant 
zijn. Het is ook mogelijk dat er een toneelstukje uitgebeeld word. Als het een praalwagen betreft is 
het zowel het bewegen van de poppen of stukken op de wagen zelf als ook een eventuele loopgroep 
die de wagen begeleid. 



  

Score 
Er zijn tijdens de optocht 8 jury leden. Elk jury lid heeft een van de hierboven genoemde categorieën 
toegewezen gekregen. Hij of zij zal nu 2 punten gaan geven: een score tussen de 5 en de 15 voor de 
algemene indruk die ze hebben van de deelnemer en een bonus van 0 tot 10 punten voor de 
categorie. In totaal kan een deelnemer dus tussen de 5 en 25 punten per jurylid krijgen. 
  
We nemen nu het gemiddelde (in hele punten) van de twee juryleden per categorie en tellen dat 
voor de vier categorieën bij elkaar op. Het maximaal aantal punten wat je kunt krijgen is dus 100. 
  
Voorbeeld: 
  

  Algemeen Categorie   

Schijndels 1 8 4   

Schijndels 2 10 5   

Carnavalesk 1 11 8   

Carnavalesk 2 7 9   

Creativiteit 1 12 7   

Creativiteit 2 9 7   

Aktie-Spel 1 10 2   

Aktie-Spel 2 11 4   

 Gemiddeld:       

Schijndels                                  9                  5    

Carnavalesk                                  9                  9    

Creativiteit                               11                  7    

Aktie-Spel                               11                  3    

Totaal                               40                24                64  

  
In de uitslag zullen we dit presenteren als: 
  

Naam Algemeen Schijndels Carnavalesk Creativiteit Aktie-Spel Totaal 

Deelnemer 40 5 9 7 3 64 

  
Juryleden krijgen voor de start van de optocht een instructie waarbij precies deze tekst aan hun 
gegeven zal worden. 
  
  


