Carnavalsoptocht Mispelgat 2020
Jeugd
De WallepRikkers
rang: 1
Wat hadden jullie een fantastische act. Leuk dat jullie met je uitvoering de mensen niet alleen
vermaakten, maar hen ook wat leerden: ruim je rommel op en niet appen op de fiets! Gelukkig
ruimden jullie alle rommel weer netjes op! We vonden ook jullie zelfgemaakte en originele kleding
erg leuk.
De jury heeft gehoord dat jullie ook daadwerkelijk met een groepje de Waalbandijk opruimen. Dat
verdient een extra opsteker!
Tot volgend jaar!

De Coole Boys
rang: 2
We zijn blij dat jullie de moeite hebben genomen om met jullie ufo een tussenstop te maken in het
Mispelgat. Jullie waren een mooie aanvulling voor de optocht. Gelukkig kwamen jullie in vrede!
Prachtige ufo, mooie pakken en heerlijke snoepjes. We hopen dat de schmink er goed af gaat en
zien jullie volgend jaar graag weer!

De Glitterclub
rang: 3
Wat zagen jullie er fantastisch uit meiden. Met jullie glitterkleding waren jullie een mooie
verschijning. Met zulke te gekke kleding kunnen de plaatjes die jullie schieten inderdaad niet
gekker worden! Zijn jullie er volgend jaar weer bij? Wij hopen van wel!

Jonathan
rang: 4
Wat was het koud tijdens de optocht, Olaf zal zich thuis gevoeld hebben. Jullie Olaf zag er erg mooi
uit. Die hebben jullie knap gemaakt. Jullie eigen kleding sloot goed aan bij het thema. We hebben
wel Elsa en Anna gemist. Nemen jullie die volgend jaar ook mee?
We zien jullie graag weer in de Carnavalsoptocht in 2021!

De Beestenbende
rang: 4
Wat een vrolijke ‘beestenbende’ waren jullie op het parcours. Een gezellige groep met beesten,
maar ook ninja’s en militairen. Gelukkig dat het hok openstond en jullie er dus uit konden komen,
anders hadden we jullie enthousiaste bijdrage moeten missen.
Tot ziens in 2021!

Kei hard jong
rang: 4
Wat scheurden jullie over het straten parcours. Papa hield de weg vrij en mama zwaaide met de
finishvlag, zo hadden jullie alle ruimte om op ‘volle snelheid’ te racen. Jullie hadden ook mooie
racepakken aan. Een stratencircuit door Zaltbommel in 2025: het moet inderdaad niet gekker
worden! Scheuren jullie volgend jaar weer mee?

Kleijn maar fijn
rang: 4
Met een heerlijke verjaardagstaart en in chique glitterpakken gingen jullie over het parcours. Dat
was me nog eens een bijzonder verjaardagsfeest! Van harte gefeliciteerd met je 11e verjaardag!
We hopen dat jullie er volgend jaar weer bij zijn, ook als de optocht dan niet op je verjaardag valt.

De mini Kleddertjes
rang: 4
Wat leuk dat jullie als jeugdgroep met jullie ouders meelopen. We hopen dat jullie hier nog lang
mee doorgaan. Met een grappige cactus in jullie midden waren jullie vrolijke deelnemers!
Zijn jullie er volgend jaar weer bij?

Kleine loopgroepen
De Krekels
rang: 1
Interactie met het publiek
29
Idee en uitbeelding
29
Aankleding
28
Carnavalesk
28
Door de stikstofproblematiek ging jammer genoeg het leisuredome en het zwembad niet door,
maar gelukkig de Mispelgatse optocht wel! Bovendien heeft dit jullie inspiratie opgeleverd voor
deze fantastische act. Opvallende pakken met zeer originele virusscanners/stikstofmeters sluiten
op een ludieke manier aan op de actualiteiten! Jullie betrokken het publiek op veel verschillende
manieren bij jullie deelname aan de optocht. Terechte winnaars, een mooie beloning na zoveel
jaren deelname: we hebben van jullie genoten!

CV Damendenie
rang: 2
Interactie met het publiek
29
Idee en uitbeelding
29
Aankleding
27
Carnavalesk
28
Chapeau voor het feit dat jullie ieder jaar weer zo’n prachtige act weten neer te zetten met zoals
altijd veel interactie met het publiek. Bedankt dat jullie voor de orde gezorgd hebben, zodat de
optocht veilig zonder opstootjes is verlopen! Wij zijn voor meer wit-blauw op straat!

CV Kwitniksmeer
rang: 3
Interactie met het publiek
25
Idee en uitbeelding
25
Aankleding
30
Carnavalesk
28
Jullie weten het niet meer, maar wij weten het nog wel: jullie zagen er ook dit jaar, zoals alle jaren,
prachtig uit. Heel creatief, knap dat jullie het zo kunnen maken! We hopen nog vele jaren van jullie
kleurrijke creaties te mogen genieten.

Rauw van de Barbecue
rang: 4
Interactie met het publiek
17
Idee en uitbeelding
21
Aankleding
23
Carnavalesk
24
Wij begrijpen jullie boodschap, maar ondanks het sluiten van vele nostalgische feestlocaties in
Mispelgat hebben jullie vandaag door jullie deelname de bruisende optocht juist in leven
gehouden!

Henrikus Spoorloos
rang: 5
Interactie met het publiek
20
Idee en uitbeelding
22
Aankleding
18
Carnavalesk
20
Gelukkig was jij het spoor niet bijster en heb je ongeremd een leuke bijdrage aan de optocht in
Mispelgat geleverd dit jaar! Bewondering voor het feit dat je elk jaar weer met minimale middelen
een carnavaleske bijdrage levert aan het Mispelgatse Carnavalsplezier!

Grote loopgroepen
De Superloopgroep
rang: 1
Interactie met het publiek
30+
Idee en uitbeelding
30
Aankleding
28
Carnavalesk
28
Zelfs als het om de prijzen gaat hebben jullie vandaag een schot in de roos behaald: de eerste
plek, ut mot niet gekker worde! Alles wat jullie doen is gericht op het publiek en het er met elkaar
een feestje van maken, carnaval pur sang! De schotjes, het dartbord, de Fransman waar geen
Schot in zit: een opeenstapeling van woordgrappen, heel knap gevonden! Zelfs de doedelzak
onder de kilt bleef niet onopgemerkt, klasse! Alle materialen zien er netjes en keurig verzorgd uit!

CV de Rolmoatjes
rang: 2
Interactie met het publiek
24
Idee en uitbeelding
28
Aankleding
30
Carnavalesk
28
Het verhuizen van het zwembad was voor jullie een aanleiding om een originele bijdrage te
leveren aan de Mispelgatse optocht. De zelfgemaakte kleding was prachtig, met oog voor detail:
wij waanden ons ‘under the sea’ met al die mooie zeemeerminnen en –mannen! De act met de
verhuisdozen was simpel en doeltreffend, leuk dat jullie het publiek hier ook actief bij betrokken!

Mispel Swingers
rang: 3
Interactie met het publiek
26
Idee en uitbeelding
26
Aankleding
28
Carnavalesk
25
Strak en stijlvol dat is wat de jury ieder jaar opvalt aan jullie bijdrage. Ook dit jaar zagen jullie er
weer uit om door een ringetje te halen. De kermis moeten we al een aantal jaren missen in
Mispelgat, gelukkig kunnen we nog steeds elk jaar van jullie deelname aan de optocht genieten.
Fantastische pakken, tot in de puntjes verzorgd, zelfs de kinderwagen is geheel in stijl. Ook leuke
interactie met het publiek!

CV D’n Aller Letste
rang: 4
Interactie met het publiek
26
Idee en uitbeelding
26
Aankleding
27
Carnavalesk
25
Met de bijzonder jurken van de dames in jullie gezelschap waren jullie een opvallende verschijning
op het parcours. Op een vrolijke manier stipten jullie de problematiek met de Avri aan en wezen
jullie ons er bovendien op dat we onze rommel goed op moeten ruimen. Het publiek kon een
snoepje voor een troepje krijgen en werd op deze manier door jullie betrokken bij de act.

CV de Bonte Koeien
rang: 5
Interactie met het publiek
26
Idee en uitbeelding
22
Aankleding
26
Carnavalesk
26
Wat een leuke bonte, kleurrijke aanvulling op onze optocht! De jury vond het lastig om jullie
thema te doorgronden, gaat het om Pracht in de gracht wordt Mispel Pride of om een kleurrijke
lobby voor acceptatie van LHBTI-ers? Wij vinden het allebei prachtig! We hebben genoten van
jullie energie, we vliegen graag met jullie mee naar de regenboog!

De Kleddertjes
rang: 6
Interactie met het publiek
17
Idee en uitbeelding
21
Aankleding
22
Carnavalesk
24
Ut mot inderdaad niet gekker worde…. Aanlijnplicht voor katten! Jullie waren poeslief in
Mispelkat! Leuke woordgrappen rondom dit thema gevonden, knap! Met jullie flinke groep
aangelijnde katten ging het aardig ‘los’. Volgens ons hebben jullie veel plezier gehad en wij
genoten van jullie. Tot volgend jaar!

CV Ketels
rang: 7
Interactie met het publiek
18
Idee en uitbeelding
18
Aankleding
20
Carnavalesk
22
Een roze wolk in de optocht van Mispelgat, jullie vormden met jullie roze overalls een uniform
geheel. Het doel van jullie zoektocht was ons niet helemaal duidelijk, maar we hopen van harte
dat jullie het gevonden hebben. Jullie hadden veel plezier met elkaar, we hopen jullie volgend jaar
weer te mogen bewonderen!

De Koppelaartjes
rang: 8
Interactie met het publiek
16
Idee en uitbeelding
21
Aankleding
20
Carnavalesk
20
Wat een gezellige beestenbende! Leuke varkenswoordgrapjes hebben jullie gevonden.
Gelukkig hebben jullie niet gekrijst als een speenvarken! Er waren beren, zeugen en biggetjes, een
gemêleerd gezelschap!

Wagens
Bierbubels
rang: 1
Interactie met het publiek
30
Idee en uitbeelding
30
Aankleding
28
Carnavalesk
30
Technische uitvoering
30
Top! Eigenlijk hoeven we hier niets meer over te zeggen, maar we willen jullie toch graag een paar
opstekers geven: fántástische wagen, veel bewegende delen, kleurrijk, eigen Bierbubbels muziek,
kleding zag er keurig verzorgd uit, leuke act met jullie Baby Shark dansje. Kortom: een geweldige
bijdrage aan de Mispelgatse optocht! Onze dank hiervoor!

CV De Keinderkupkes
rang: 2
Interactie met het publiek
26
Idee en uitbeelding
29
Aankleding
24
Carnavalesk
28
Technische uitvoering
28
De jury kwam helemaal in de Flower Power sfeer door jullie creatie! Het was een beetje
Woodstock aan de Waal! Vrolijke kleuren, schitterende bus, mooie koppen, tractor die is
weggewerkt is in de wagen: erg leuk. We zijn blij dat jullie pechgeval op tijd verholpen was, zodat
we jullie niet hoefden te missen in de optocht. Graag tot volgend jaar!

CV De Kneuk
rang: 3
Interactie met het publiek
21
Idee en uitbeelding
26
Aankleding
23
Carnavalesk
22
Technische uitvoering
25
Ara bier is met Carnaval altijd goed. Ontzettend jammer dat we de draaiende onderdelen van jullie
wagen niet hebben zien werken tijdens de optocht. Door jullie kostuums kwamen we in Arabische
sferen, de sfinxen maakten het helemaal af! Wat een leuke dans hadden jullie ingestudeerd,
hebben we van genoten!

CV Kaassoufle
rang: 4
Interactie met het publiek
18
Idee en uitbeelding
21
Aankleding
24
Carnavalesk
20
Technische uitvoering
27
We zagen jullie heel veel plezier met zijn allen hebben in de kar, dat zag er erg gezellig uit. We
hopen dat jullie volgend jaar het feest iets meer willen delen met de rest van Mispelgat, richt je
meer op het publiek en geef ons een inkijk in de wagen en in jullie feestje! Wat hebben jullie hard
gewerkt in de hal en een prachtige wagen neergezet met elkaar!

CV De Gasgevurs
rang: 5
Interactie met het publiek
24
Idee en uitbeelding
24
Aankleding
24
Carnavalesk
21
Technische uitvoering
16
Wat een eer dat we de koninklijke familie mogen ontvangen in onze optocht! Een sprookjesachtige
aanvulling op het Carnaval in Mispelgat. De bewegende paarden waren een leuke attractie voor
jullie kinderen, maar ook zeker een lust voor het oog van de toeschouwers. We hebben genoten
van jullie dansje en de heerlijk (en toepasselijke) Wilhelmina pepermunt. We zijn blij om te zien
dat jullie veel nieuwe aanwas hebben in de club, wie de jeugd heeft heeft de toekomst!

Dikkuh Moatjes
rang: 6
Interactie met het publiek
19
Idee en uitbeelding
21
Aankleding
23
Carnavalesk
20
Technische uitvoering
18
Een grote, groene gezellige club! Ondanks dat jullie dit jaar weinig tijd en mankracht hadden om te
bouwen, is het jullie toch gelukt een mooie bijdrage te leveren aan de optocht: wij zijn heel blij dat
dit gelukt is! De tractor is heel mooi weggewerkt in de boomstam. Leuk dat de kinderen ook hun
bijdrage hebben kunnen leveren aan de mooie vogelhuisjes op de wagen!

CV Ge zupt nie dur
rang: 7
Interactie met het publiek
17
Idee en uitbeelding
18
Aankleding
18
Carnavalesk
18
Technische uitvoering
18
Leuk dat jullie vanuit Teskesdurp een bijdrage hebben geleverd aan de optocht in Mispelgat. We
hebben gezien dat jullie veel plezier maakten met elkaar, we hopen dat jullie volgend jaar jullie
feestje iets meer willen delen met het publiek. Bedankt voor jullie komst!

