
Uitslagen	  optocht	  2	  maart	  2014	  Son	  en	  Breugel

Wagens
prijs nr. titel deelnemer punten
1e 45 Nie	  flauwer,	  maar	  power! CV	  de	  Bierbubbels 251
2e 25 NU:	  Carnaval	  in	  de	  aanbieding CV	  Hendig	  Zat 232
3e 41 De	  Koekwauzen	  hebben	  alTIJD	  dorst. CV	  De	  Koekwauzen 222
4e 35 We	  zitten	  in	  een	  band. CV	  Vrijgezellig 202
5e 20 Prins	  Aad	  en	  zijn	  Poker	  Raad. CV	  Kansloos 198
6e 15 Ice	  Age BV	  Gehurterbij 191
7e 10 Onze	  Brand	  het	  alles	  in	  de	  hand. Brandweer	  Son	  en	  Breugel 189

Loopgroepen	  groot
1e 6 Krutjesgat	  55	  jaar	  oud,	  bij	  sportschool	  de	  Stoklanterfanter	  gaan	  we	  voor	  goud! De	  Stoklanterfanters	  van	  Basisschool	  De	  Stokland 158
2e 13 Wij	  vlammen	  met	  Fikkie. Vestzakcomedie 149
3e 44 Tis	  muziek	  wa	  bij	  ons	  dun	  klok	  slao! CV	  Wa	  gij	  wilt! 147
4e 22 Na	  55	  jaor,	  geve	  wij	  ons	  Krutje	  dur! Jong	  geleerd,	  oud	  gedaan 144
Vallen	  buiten	  de	  prijzen:
5e 32 Wij	  rukken	  uit	  voor	  de	  buit. De	  Bende 142
6e 38 Wa'n	  Spuiters Wa'n	  Klank 136
7e 37 Vur	  d'n	  brand	  uitgeblust. BS	  De	  Gentiaan 135
8e 18 Lucky	  Duck	  Race	  2014:	  Deez	  eendjes	  zijn	  nog	  lang	  niet	  uitgeblust.	  Flink	  trainen	  tot	  Koningsdag	  is	  een	  must!Lions	  Club	  Son	  en	  Breugel	  e.o.	  en	  Ladies	  Circle 130

Loopgroepen	  klein
1e 34 Drie	  keer	  niks. De	  Hurkies 164
2e 16 Ze	  zijn	  nog	  lang	  niet	  uitgeblust	  en	  opgebrand.	  Met	  'n	  personal	  trainer	  en	  viezeterapuit	  gaat	  hun	  kaarsje	  nog	  lang	  niet	  uit!CV	  de	  leste	  aojum 161
2e 21 Ornitholoog	  gespot	  met	  vreemde	  vogels! Theater	  Krakkemikje. 161
2e 24 Na	  55	  jaor	  nog	  inne	  keer	  strale,	  de	  66	  zalle	  wij	  nie	  mir	  hale. Oud	  Prins	  met	  de	  garde 161
Vallen	  buiten	  de	  prijzen:
5e 43 Wij	  zijn	  er	  bij. Wij	  zijn	  er	  bij 146
6e 11 CV	  spo(o)rt	  nie. Breugelsport 142
7e 29 Mè	  carnaval	  gin	  flauwekul,	  Roy	  Sonders	  gift	  ieder	  unnen	  KrutjesKrul. 3+1	  =	  Hutspot 134

Duo's
1e 39 Wij	  showen	  de	  steel. Ikku	  en	  gij 141
2e 31 De	  cakejes De	  cakejes	  Margot	  &	  Monique 139
3e 14 Crisis	  2014 Jannik	  en	  Femme 136
Vallen	  buiten	  de	  prijzen:
4e 1 Veur	  unnen	  échte	  brand	  moette	  bij	  ons	  zen! Anoniem 134
5e 42 Huishoudsters	  van	  het	  joar. De	  Huishoudsters 132
6e 26 Wij	  zitten	  gebakken. De	  vrouwtjes 125
7e 17 Olympigs Ver(re)kes	  goe 122

Individueel
1e 36 O	  wat	  'n	  lol,	  met	  55	  hang	  ik	  vol. Anoniem 163
2e 19 De	  Carnaval	  Stylist	  van	  het	  Zuiden. Rachelle	  Donders 156
3e 3 Ano	  Miem:	  in	  vuur	  en	  vlam. Ano	  Miem 145

Publieksprijs	  categorie	  wagens:
45 Nie	  flauwer,	  maar	  power! CV	  de	  Bierbubbels

Publieksprijs	  overige	  categorieën:
21 Ornitholoog	  gespot	  met	  vreemde	  vogels! Theater	  Krakkemikje.


