
 Toelichting jury beoordeling carnavalsoptocht  
dun Birrekoal 

 
Vier aspecten waarop deelnemers met wagens beoordeeld worden. 

1. Kleur 

2. Compositie 

3. Thema 

4. Entourage 

 

In onderstaande uitleg wordt over object gesproken. Daarmee wordt bedoeld het geheel van: een 

carnavalspraalwagen, elk ander voertuig (kruiwagen, fiets, handkar etc.) ter ondersteuning van het 

thema, de kleding van loopgroepen, duo’s of afzonderlijke deelnemers en de gebruikte attributen.  

 

Volgende uitleg is slechts een hulp bij de beoordeling en heeft niet de pretentie om objectiviteit te 

bereiken. Elke beoordeling van afzonderlijke juryleden is altijd subjectief maar ook altijd oprecht 

en met volledige overtuiging tot stand gekomen. Samenvoeging en verrekening van de 

afzonderlijke jurybeoordelingen leidt tot de eindklassering. 

 

Aspect Kleur en Afwerking (factor 2) 

 Goed kleurgebruik, verdeling over object 

 Opvallende kleuren, carnaval is vrolijkheid 

 Kleuren in harmonie met thema 

 Zorg aan afwerking besteed, puntjes op de i gezet, het ziet er compleet uit 

Aspect Compositie en Dynamiek (factor 2) 

 Goede verhouding van poppen/voorwerpen/attributen 

 Dynamiek, bewegingen die uitgebeelde thema ondersteunen 

 Goede opbouw van het object, is het niet te vol maar ook niet te leeg 

 Is het thema aan alle kanten van het object herkenbaar en goed zichtbaar 

 Totaalaankleding van het object 

Aspect Thema (factor 1) 

 Actualiteit 

 Originaliteit 

 Korte bondige ondersteunende teksten gebruikt 

 Wordt of raakt het publiek betrokken het object, raakt het thema een algemeen bekend 

onderwerp 

Aspect Entourage en Uitstraling (factor 1) 

 Is er levende of mechanische muziek aanwezig, draagt deze bij aan de sfeer 

 Is er balans tussen de verschillende onderdelen van het object zoals praalwagen, loopgroep, 

attributen 

 Is het gedrag van de deelnemers in overeenstemming met het thema 

 Wordt het publiek actief bewerkt/betrokken in die gevallen waar dit het thema ondersteunt 

 Hoe oogt het totaalbeeld van het object 

Algemeen kan nog gesteld worden dat eigenbouw hoger gewaardeerd mag worden dan 

aangekochte objecten.  


