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vakjury:

Qua vorm scoort deze wagen 99%, alleen 
de nekken van de ganzen waren niet per-
fect. Of het bewust of onbewust is gedaan: 
het wiegen van de vleugelpennen was 
perfect. Het vooraanzicht en de zijkanten 
waren goed, maar aan de achterzijde is de 
constructie en het duwteam een storende 
factor. Wel was de wagen goed en strak 
afgewerkt. Ook de kleurstelling was goed 
gedaan. Dit ontwerp laat zien dat je niet iets 
kolossaals hoeft te bouwen om te kunnen 
scoren. De sfeer is geslaagd door middel 
van vorm en geluid! 

FiguraTiejury:

n.v.t.

BelichTiNgsjury: 
(4e plaaTs)

De vogels waren erg mooi uitgelicht. De 
keuze van de lampen op de achter- en 
onderzijde is goed. Het thema is goed 
geaccentueerd door de verlichting.

cOrsOgrOep:

the next
ONDerwerp:

Vlucht naar het 
zuiden1
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vakjury:

De algehele sfeer was erg goed. Er was 
een goede spanning in de compositie. Qua 
vormgeving waren de stieren in algemeen-
heid goed, in detail hier en daar iets minder 
(bijv.: de poten). Bij de Spaanse dames 
was vooral de anatomie van de vrouwelijke 
vormen minder. Ook de gezichten van de 
dames konden beter. De rokken hadden 
een erg goede vorm en zeker de kleurstel-
ling hiervan was goed.

FiguraTiejury: 
(1e plaaTs)

De figuranten bleven in hun rol tijdens alle 
rondgangen en op zaterdag. De vorm van 
de dansende stieren met de figuranten 
was goed gevonden en ze bleven ook 
betrokken. Het plaatje van de wagen en de 
figuranten was fantastisch.

BelichTiNgsjury: 
(1e plaaTs)

De belichting van deze wagen was gewoon 
af. De wagen had mooie detailverlichting, 
met name bij het gebruik van LED-verlich-
ting in de rokken. Ook de contour verlich-
ting en indirecte verlichting was af.

2 cOrsOgrOep:

Olympia
ONDerwerp:

Olé
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vakjury:

Het was een verrassend leuke uitwerking en 
een leuk idee. De wagen was niet gewoon 
statisch, maar verrassend door op diverse 
manieren de astronauten te presenteren. 
De cyclus van het openen en sluiten van de 
presentatie ging te langzaam. De anato-
mie van de handen en vingers had beter 
gekund. De kleurverdeling van de wagen 
was te veilig.

FiguraTiejury: 
(9e plaaTs)

Het spel van de figuranten was hangen en 
zweven, het was weinig verrassend. De 
kleding en uitwerking van het idee klopten, 
maar dit was ook weinig verrassend.

BelichTiNgsjury: 
(6e plaaTs) 

Erg veel vlakken op de wagen waren 
onverlicht, dit kwam ook voor in sommige 
details. De show had vaker opgevoerd 
kunnen worden in verband met het tonen 
van de verlichting binnenin de wagen. Een 
pluspunt waren de LED-schermen.

3 cOrsOgrOep:

Fun Fun
ONDerwerp:

gelanceerd
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vakjury:

De wagen had een mooie verrassende 
opening. Het onderwerp zelf was ingesloten 
in het binnenste deel, des te verrassender 
was de mooie opening. Er is zorgvuldig 
gebruik gemaakt van kleur en motieven. Er 
was een goede balans in de kleuren. Het 
interactieve samenspel van de poppen met 
het publiek was goed. Als verbeterpunt 
zouden we de afwerking van de gezichten 
van de Wayangpoppen kunnen noemen. 
Als je kiest voor alternatief materiaal, vereist 
dit een verfijndere vormgeving. 

FiguraTiejury: 
(6e plaaTs) 

Het was een prachtige wagen, waarbij aan 
alle details is gedacht, ook in kleding en 
grime. Er was een goede interactie van de 
poppen met het publiek. Het was jammer 
dat de muzikanten playbackten. 
 

BelichTiNgsjury: 
(2e plaaTs)

Door alleen ‘witte’ verlichting te gebruiken, 
was de wagen mooi uitgelicht. Er is directe 
en indirecte verlichting toegepast; schoon-
heid door eenvoud.

4 cOrsOgrOep:

aFter nerO’s
ONDerwerp:

Wayang
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vakjury:

Vogelvrij? Dit beeld kwam niet geheel over. 
De houding van de figuur paste hier wel bij. 
Het vogelvrije element kwam niet helemaal 
over. Mogelijk doordat de vogel hem als het 
ware iets naar beneden drukte? Wat was 
precies de functie van de figuratie in het 
geheel? Wolken? De houding van het beeld 
was goed. Het kleurgebruik ook, maar 
dit was veilig. Het achteraanzicht van de 
wagen was wat minder spannend.

FiguraTiejury: 
(8e plaaTs)

Het thema kwam niet tot zijn recht. De 
vogel was bedreigend en de grijze figuratie 
was prachtig qua kleding en grime, maar 
wat was de bedoeling?
 

BelichTiNgsjury: 
(9e plaaTs)

De wagen was egaal verlicht en daarmee is 
het ook gezegd. 
 

5 cOrsOgrOep:

alliance
ONDerwerp:

VOgelVriJ
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vakjury:

De kleur van de wagen was perfect! De 
opbouw van de wagen was goed bedacht 
en zeer strak, maar hier en daar oogde de 
wagen wat aan de saaie kant. Er had meer 
spanning in de wagen moeten zitten. Door 
de mindere omvang van het totaal pakte 
deze wagen alleen net niet door en was het 
niet goed genoeg voor de top vijf.

FiguraTiejury: 
(6e plaaTs) 

Het spel had korte scènes, die steeds over-
tuigend werden gebracht. Maar de stukjes 
waren steeds (te) kort, zodat het publiek 
veel mistte. Het was jammer dat er niet 
doorgespeeld werd. De kleding paste bij 
het tweedimensionale van de film, maar niet 
bij de kleuren van de wagen. Op zaterdag 
was er ineens een rood bloesje en dat gaf 
het net wat extra power.  
 

BelichTiNgsjury: 
(12e plaaTs)

Er waren delen van de wagen onverlicht en 
met name de voorkant was te donker. Het 
blacklight kwam niet tot zijn recht, doordat 
het reflectiemateriaal UV-ongevoelig was. 
Tip: onderzoek het effectlicht en zorg voor 
een meer egale basis.
 

6 cOrsOgrOep:

pOdB c.q. de Brekers
ONDerwerp:

sin city
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vakjury:

Qua opbouw en kleurstelling was de wagen 
goed. De compositie was alleen iets te 
statisch. In de vormgeving misten we het 
dramatische. De figuratie moest de wagen 
dragen, alleen was de kleurstelling hier 
niet goed genoeg voor. De paarse stijl had 
anders gemogen. De muziek mocht ook 
dramatischer! Conclusie: de wagen was te 
vrolijk voor het thema.

FiguraTiejury: 
(3e plaaTs)

Het spel was nogal statisch door de 
vormgeving, maar de figuranten hebben 
zich goed ingeleefd en ze brachten het 
met overtuiging. De spelende organist was 
dramatisch en de uitvoering klopte met het 
thema. 
 

BelichTiNgsjury: 
(5e plaaTs) 

Er was een mooie subtiele basisverlichting 
aanwezig op de wagen. Tip: de belichting 
van de figuranten in een andere kleur en/of 
een andere verlichtingsbron gebruiken. 

7 cOrsOgrOep:

symBOliek
ONDerwerp:

melanchOlia
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vakjury:

Je houdt ervan of je houdt er niet van… Bij 
deze wagen was de figuratie onmisbaar en 
dit werd goed gespeeld. Zowel de dames 
aan de zijkanten, de ballondames, de stal-
meester, de jongens van het rad, iedereen 
zat goed in zijn rol. Zonder de figuranten 
en hun spel valt alles weg en is de wagen 
niet volwaardig. Degene die het spel niet of 
slechts gedeeltelijk gezien hebben, zullen 
de wagen lager waarderen.

FiguraTiejury: 
(4e plaaTs)

Het spel op en de om de wagen was goed 
en werd met overtuiging gebracht. Er was 
goede interactie met het publiek, de muziek 
klopte en de figuranten waren enthousiast. 
Maar, de doos was te vaak dicht en dan 
mistte het publiek alles. ’s Avonds werd het 
rad niet belicht, dit was heel jammer. Zo 
bleef het een donkere doos. 
 

BelichTiNgsjury: 
(7e plaaTs) 

Er waren grote vlakken van de wagen 
verlicht, maar er waren ook grote vlakken 
onverlicht. Vooral de details waren te weinig 
verlicht. Een pluspunt was de verlichting die 
gekoppeld was aan de muziek.

8 cOrsOgrOep:

deurgOan
ONDerwerp:

‘…’
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vakjury:

De wagen was zeer netjes afgewerkt en 
zeer verzorgd. Het was een vrolijk geheel 
om naar te kijken. De figuratie vertelde het 
verhaal perfect. Het vliegende uit de titel 
kwam alleen te weinig over in de wagen. 
De verhouding van de boot en het zeil had 
qua grootte beter gekund. Er zijn te veilige 
kleuren gebruikt.

FiguraTiejury: 
(5e plaaTs)

Het spel was goed doorgespeeld. De 
figuranten waren enthousiast en betrokken 
bij het verhaal. De relatie met de tijd van 
het luchtschip ontbrak echter. Het was een 
mooi zee- of luchtschip.
 

BelichTiNgsjury: 
(8e plaaTs)

De figurant op de voorzijde van de wagen 
stond in het donker. De details van de 
wagen waren mooi uitgelicht en de achter-
zijde van het schip was mooi verlicht. Tip: 
de volgende keer meer verlichting op de 
figuranten plaatsen.  

9 cOrsOgrOep:

grOep heBBes
ONDerwerp:

Vliegende Wagen
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vakjury:

De wagen zag er verzorgd uit, maar 
het was te bont in het geheel. De losse 
elementen waren mooi, maar in het geheel 
paste het niet bij elkaar. Het thema was 
samenhangend, maar op de wagen is het 
meer een collage en dat maakte het niet 
spannend.

FiguraTiejury: 
(11e plaaTs) 

Het was jammer dat de figuranten 
playbackten, dit zorgdevoor een matige 
figuratie. De dansjes voegden weinig toe 
aan het thema en de combinatie van wagen 
en figuranten was moeilijk te vinden.  
  

BelichTiNgsjury: 
(13e plaaTs)

De wagen was voorzien van eenvoudige 
verlichting. Er was weinig themaverlichting 
aanwezig. Delen van de wagen waren on-
verlicht. Tip: begin met een egale verlichting 
en breng daarna accenten aan.

10 cOrsOgrOep:

priJs de heer
ONDerwerp:

glOriOus day
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vakjury:

De paarse zijde en de etages van de 
wagen waren goed van opzet. Er was een 
goede lijnopbouw aanwezig. Het alternatief 
materiaal had niet voldoende werking, het 
is beter om dit weg te laten! Tip: de details 
beter in het zicht verwerken en de vormge-
ving verbeteren. 

FiguraTiejury: 
(2e plaaTs)

Fantastisch gespeeld, goed uitgebeeld, 
met prachtige details in de wagen (bijv.: de 
bewegende schilderijen), in de mimiek en in 
de kleding. De muziek paste erbij. Het huis 
was een functioneel decor. 
 

BelichTiNgsjury: 
(11e plaaTs)

De verlichting op de wagen was niet echt 
sprekend. Veel details waren niet uitgelicht.
 
 
 

11cOrsOgrOep:

kluitenBerg
ONDerwerp:

Open huis
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vakjury:

Het onderwerp van de wagen kwam niet 
helemaal uit de verf. Het gehaal van de 
wagen is, naar ons oordeel, wat mager 
neergezet. Pracht en praal uit vroeger tijden 
kwam ook niet uit de verf. Het kleurgebruik 
had weinig diepgang, alleen de muziek 
bracht er nog wel sfeer in.

FiguraTiejury: 
(10e plaaTs) 

De wagen op zich was mooi, maar meer 
ruïne-elementen hadden voor meer duide-
lijkheid van het thema gezorgd. Het was 
goed dat de monniken bleven doorspe-
len. Echter, de maskers deden af aan het 
geheel.

BelichTiNgsjury: 
(3e plaaTs)

De wagen was erg mooi uitgelicht. Sym-
metrie is nagenoeg overal op de wagen 
toegepast. De details van de uilen zijn goed 
geaccentueerd. De verlichtte ‘hemel’ was 
erg mooi.
  

12 cOrsOgrOep:

FOrza
ONDerwerp:

la Fratellanza 
di BarBagianni
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vakjury:

De wagen had een vrolijk onderwerp. 
Echter, de houding van de slak had meer 
snelheid mogen suggereren. De kleuren 
van de wagen hadden sprekender gekund. 
Het blauwe in de zijkant van de spoiler 
voegt niets toe. De scheiding tussen lijnen 
was duidelijk te zien. Qua mond, ogen, etc. 
mocht het gedetailleerder. De witte lijnen 
van het slakkenhuis waren niet vloeiend. 
Het niet laten racen van de wagen (harder 
en zachter laten rijden) is een gemiste kans. 

FiguraTiejury: 
(12e plaaTs)

Het was leuk, lief, maar er was meer, veel 
meer, te maken van het theatrale gedeelte. 
 

BelichTiNgsjury: 
(10e plaaTs)

De wagen was erg donker met te weinig 
effect van het slakkenhuis. De show had 
vaker opgevoerd mogen worden. De 
LED-verlichting onder de wagen was erg 
leuk.

13 cOrsOgrOep:

gaOs
ONDerwerp:

turBO
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puntenVerdeling
vakjury 2014

Jurylid Jurylid Jurylid Jurylid Jurylid Jurylid Jurylid Jurylid Jurylid TOTAAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

           

After Nero’s 470 540 560 470 560 610 560 540 440 4750

Alliance 540 480 480 480 410 470 480 370 520 4230

Deurgoan 380 460 220 480 320 470 390 210 340 3270

Forza 230 220 250 210 250 270 290 410 240 2370

Fun Fun 620 640 560 540 530 560 550 610 590 5200

Gaos 230 170 210 170 180 340 180 170 180 1830

Groep Hebbes 310 410 360 320 270 370 330 430 470 3270

Kluitenberg 330 240 240 270 370 190 330 250 240 2460

Olympia 560 340 610 650 610 560 650 650 630 5260

PdH 170 320 400 290 260 190 200 340 380 2550

PODB c.q. de Brekers 470 570 350 500 420 290 450 300 300 3650

Symboliek 380 330 460 360 500 380 330 490 410 3640

The Next 640 610 630 590 650 630 590 560 590 5490

FiguraTiejury 2014

Jurylid Jurylid TOTAAL

1 2

    

After Nero’s 340 340 680

Alliance 320 320 640

Deurgoan 390 390 780

Forza 260 260 520

Fun Fun 270 270 540

Gaos 180 180 360

Groep Hebbes 350 350 700

Kluitenberg 460 460 920

Olympia 490 490 980

PdH 190 190 380

PODB c.q. de Brekers 340 340 680

Symboliek 450 450 900

The Next - - -

BelichTiNgsjury 2014

Jurylid Jurylid TOTAAL

1 2

    

After Nero’s 450 490 940

Alliance 260 280 540

Deurgoan 310 340 650

Forza 470 310 780

Fun Fun 320 420 740

Gaos 150 280 430

Groep Hebbes 330 270 600

Kluitenberg 190 230 420

Olympia 490 480 970

PODB c.q. de Brekers 200 200 400

Symboliek 410 340 750

PdH 200 140 340

The Next 380 380 760
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ontwerp en fotografie: www.wilkovisscher.nl


