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Algemeen 
 

Het weer werkte net voldoende mee om er toch een 
geslaagde avond van te maken. Het enkele buitje 
mocht de pret niet drukken. Dit jaar lagen de boten 
in hun uitwerking en uitstraling dicht bij elkaar. Dit 
gaf de jury de nodige hoofdbrekens en discussie 
om de in hun ogen juiste volgorde te bepalen. De 
discussie over wie er op nummer 1 of op nummer 
twee moest staan duurde het langst. Hiervoor heeft 
ieder jurylid nogmaals naar zijn beoordelingen 
gekeken. Uiteindelijk belandden beide boten met 
het zelfde aantal punten. Het feit dat twee juryleden 
deze boot op nummer één hadden staan gaf 
uiteindelijk de doorslag. De volgende 4 boten 
ontliepen elkaar in beoordeling niet veel. Het waren 
hier vooral de uitwerking, het spel of een 
combinatie daarvan die de uiteindelijke plek op de 
ranglijst bepaalden. Over bijna alle boten en waar 
deze geëindigd zijn heeft de jury discussie gevoerd. 
 
De boten zaten zeker in het begin wat dicht achter 
elkaar. De jury kwam daardoor soms ogen tekort, 
omdat we graag de moeite en arbeid die 
botenbouwers in hun creatie hebben gestoken 
goed wilden beoordelen.  

 
Namens de Jury;  
Jaap van der Hout 
 

De vakjury bestond dit jaar uit: 
  Mw. Marianne Komen 

  Dhr. Piet van der Molen 
  Dhr. Jaap van der Hout  



Boot nr. 1   De Ouverture 
 

Bouwgroep: Aurora 

 
 
De opening op traditionele wijze door Aurora is een 
belangrijk onderdeel van de gondelvaart in Koedijk. 
Aurora hoort in deze setting dan ook helemaal bij 
Koedijk. Het is leuk om te zien hoe Aurora zich 
vernieuwd heeft met zeer jonge spelers als 
bijvoorbeeld het kleine drummertje. 
  



Boot nr.2   Mariachi 
 

Bouwgroep: Vrij Gezellig 

 
De opening van de “echte” boten begon met een 
feestelijk en kleurrijk uitgewerkte boot. Het thema 
was origineel. Het decor bestond uit een 
eenvoudige uitbeelding van een Mexicaans dorp. 
Het enthousiasme van de dorpsbewoners van 
verschillende leeftijden gaf het geheel, mede door 
de muziek, een feestelijk tintje. De bewegende 
cactussen zorgden er voor dat je de boot nog even 
bleef nakijken. Door de vorm van het decor en de rij 
opstelling van de deelnemers oogde het geheel 
ondanks alle vrolijkheid wat vlak. 
  



Boot nr. 3  WK voor vrouwen (Jeugdboot) 
 

Bouwgroep: SV Koedijk 

 
Het is goed dat er dit jaar weer een jeugdboot 
meedeed. Hopelijk is dit de start voor meer jeugd 
om zich weer bouwend op het water te begeven. 
Als de meiden even enthousiast voetballen als ze 
bouwen worden ze nog wel kampioen. Doordat het 
een decoropstelling was ontbrak er een goed begin 
en eindbeeld. De twee lange geblazen 
toeschouwers zorgden voor een leuk bewegend 
hoogte onderdeel. Het was jammer dat deze net 
niet goed uitgelicht werden. Met wat meer licht was 
er ook een goed begin en eindbeeld ontstaan. Een 
bal aan een touwtje is een leuke vondst om niet 
steeds te hoeven vissen naar ballen die buiten het 
veld raken.  



Boot nr.4 De glazen koets 
 

Bouwgroep: Ruud Slikker c.s. 

 
De eerste aanblik van de langzaam draaiende 
koets die kwam aan varen was veel belovend. Het 
gehele beeld straalde rust en kwaliteit uit. Dit was 
mede mogelijk door het ontbreken van storende 
decorstukken. De koets was prachtig gemaakt en 
gedetailleerd. Het gehele kwaliteitsbeeld werd 
ondersteund door de muziek. Maar er is meer nodig 
om te blijven boeien, een tweede laag, gasten in de 
koets, afwisseling van de wacht of een andere vorm 
van spel hadden de aandacht langer vast kunnen 
houden. Daarnaast was het jammer dat het 
draaimechanisme in het begin al haperde en het 
aan het einde het helemaal niet meer deed.  



Boot nr.5 Despicable me 
 

Bouwgroep: Bewonersver.  Rietschoot 

 
De boot had een goed maar eenvoudig gebouwd 
decor. Het begin beeld bestond uit Gru waarmee 
een goed beginbeeld was gemaakt. Iedereen was 
aanwezig, de weesmeisjes, de Minions, Nefario en 
Vector. Als je de films niet kent was het spel op de 
boot wat onduidelijk. Daarnaast was het jammer dat 
iedereen dezelfde grootte had. Juist het verschil in 
grootte tussen de volwassen, de meisjes en de 
Minions is een belangrijk deel van het verhaal. 
Wanneer een bekende film of strip wordt uitgebeeld 
is het belangrijk om dicht bij die werkelijkheid te 
blijven. 
  



Boot nr.6   Zo bedanken wij onze sponsors 
 

Gondelvaartvereniging Koedijk 

 
Eén van de juryleden zei, “Een sponsorboot zoals 
een sponsorboot bedoeld is”. Maar kan er net iets 
meer aandacht aan de lay-out worden besteed 
zodat het beeld wat aantrekkelijker wordt. Een 
bedankje in tekst aan de sponsoren als inleiding en 
daarnaast veel meer aandacht voor lay-out en 
kleur. Alle sponsoren zijn van te voren bekend. Dat 
geldt ook voor hun uiting. Het zou mogelijk zijn om 
vooraf een lay-out te maken waarbij er gelet wordt 
op formaat, kleur etc. Nu kan het de aandacht van 
het publiek niet vasthouden. 
  



Boot nr.7  Klaas Vaak 
 

Bouwgroep: Buurman en Buurvrouw 

 
Het is een leuk en minder bekend sprookje dat 
goed was uitgewerkt in een afwisselend decor met 
leuke details. Zowel het begin als het eindbeeld 
was goed verzorgd. Het toneelstukje was precies 
lang genoeg, het publiek kon het gehele verhaal 
volgen bij het voorbij varen. Alle spelers deden hun 
best om hun rol goed voor het voetlicht te brengen. 
Bij het vallen van de duisternis viel het zandkasteel 
wat weg in het beeld. Deze had wat beter uitgelicht 
kunnen worden. 
 
  



Boot nr.8  SpongeBob 
 

Bouwgroep: Goed Zat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het uitwerken van een bekende film of strip moet 
het geheel ook kloppen met de beelden en 
karakters van deze film. In dit tableau klopte alles. 
De onderwaterwereld is kleurrijk en boeiend, door 
de geblazen luchtbelletjes leek het dan ook echt op 
de uitgebeelde onderwaterwereld van SpongeBop. 
De bekende strip en tekenfilm werd in een mooi en 
goed uitgewerkt decor uitgebeeld. Doordat er veel 
verschillende stukken in het decor aanwezig waren 
was het een goed en afwisselend beeld met een 
helder vormgegeven begin en eindbeeld. De 
kostuums waren mooi en gedetailleerd gemaakt en 
alle bekende karakters waren aanwezig. Bij het 
aanvaren werd de nieuwsgierigheid geprikkeld door 
het beeld van het goed uitgelichte portret en de 
rode vrucht daarachter. Bij het wegvaren werd de 
aandacht vastgehouden door het opengewerkte 
restaurant Mc. Krab.   



Boot nr.9 De Hosti-Tosti Band 
 

Bouwgroep: Hans Bloothoofd c.s. 

Een zeer origineel idee dat leuk was uitgewerkt. De 
vele details in de keuken zorgden ervoor dat je niet 
alleen naar de inhoud van de twee apparaten bleef 
kijken. Ook de muzikanten maakten veel plezier. 
Dat de verhoudingen tussen de keuken en de 
verschillende apparaten wat zoek was, was niet 
storend en ondersteunde de speelse opzet. Door 
de gesloten decoropstelling had er iets meer 
aandacht aan het front en achterstuk besteed 
mogen worden. Hier ontbrak de speelsheid van het 
middenstuk en daarnaast was het slecht uitgelicht. 
Met meer aandacht voor begin en eind had het een 
hoogtepunt van de optocht kunnen zijn, gezien de 
originaliteit van het idee.  
  



Boot nr.10  Mamma Mia 
 

Bouwgroep: B®ouwgroep 

 
Ook hier gold de opgave om een bekende film- 
musical om te bouwen naar een passend en 
afwisselend beeld. Een beeld waarbinnen een lang 
en complex verhaal verteld moest kunnen worden. 
Het totaalbeeld met alle verschillende onderdelen 
van het Griekse eiland waren aanwezig en in een 
leuk totaalbeeld gebouwd. De grot als eindbeeld 
was een prachtige vondst. Het spel in combinatie 
met de beelden hielden zich aan de korte periode 
die nodig is bij de gondelvaart om een complex 
verhaal te vertellen. De muziek van ABBA omlijstte 
het geheel. Het waren een aantal kleine 
toneelstukjes/liedjes achter elkaar die zorgden dat 
het boeiend bleef. Ook werd het hele toneel in de 
breedte en de hoogte gebruikt. Je moest wel de film 
of musical kennen om het verhaal te snappen.  



Boot nr.11  Up 
 

Bouwgroep: Loeiende Koeien 

Een prachtig beeld zoals het verlichte huis uit de 
duisternis naar je toe voer.  Het bleek een prachtig 
gebouwd huis in betoverende kleuren, met mooie 
en sterke personages. Ook hier was gekozen voor 
een bekende film. In tegenstelling tot de andere 
boten met een dergelijk thema was hier gekozen 
voor een korte episode uit de film. Dit maakt zowel 
het beeld als het spel sterk. Er was gekozen voor 
een korte maar humoristische anekdote uit de film. 
Hierdoor viel er langs de kant ook nog wat te 
lachen. Het beeld uit de film was sterk 
vormgegeven, in de film draait het om de 
combinatie tussen het huis en de ballonnen. De 
ballonnen waren hier het minst sterke onderdeel 
van het beeld. Dit kwam deels doordat het een 
compacte zwerm was maar ook doordat de 
uitlichting net te kort schoot. Bij het aanvaren waren 
de ballonnen niet zichtbaar.  



Boot nr.12 Bedankt en tot ziens 
 

Eindboot 

 
Dit klassieke schip blijft een streling voor het oog en 
sluit de avond waardig af.  
 
 
 
Foto’s:  
Eric Minten (Oog op Alkmaar) 
Henk Wilbrink  



Uitslag Vakjury Uitslag Publieksjury 
  
Volwassenen:   1: Up 
1: SpongeBob   2: SpongeBob 
2: Up   3: Hosti-Tosti Band 
3: Mamma Mia   4: Despicable Me 
4: Despicable Me   5: Mamma Mia 
5: Klaas Vaak   6: Klaas Vaak 
6: De Hosti-Tosti Band   7: De Glazen Koets 
7: Mariachi   8: Mariachi 
8: De Glazen Koets   9: WK Vrouwenvoetbal 
 10: Bedankt en Tot Ziens 
 
Jeugd: 

11: Zo bedanken wij onze 
      Sponsors 

1: WK Vrouwenvoetbal 12: Ouverture 
 
 
Kermisprijs:  Up 
 
Piet Bijpost beker: Up 
 
Jeugdprijs:  WK Vrouwenvoetbal 
 
Aanmoedigingsprijs: WK Vrouwenvoetbal 
   Despicable Me  



 
 


