
Uitslagen	  optocht	  15	  februari	  2015	  Son	  en	  Breugel

Wagens
prijs nr. titel deelnemer punten
1e 45 Het	  is	  dikke	  mik! CV	  de	  Koekwauzen	  en	  CV	  Hendig	  Zat 252
2e 20 Dur	  de	  stijgende	  temperature,	  krijge	  we	  vakantiekure CV	  de	  Bierbubbels 231
3e 35 We	  hebben	  de	  poppen	  aan	  het	  dansen CV	  Krek	  Gek 213
4e 10 "Son	  en	  Breugel	  zoals	  het	  Zingt,	  Lacht	  en	  Danst" Brandweer	  Son	  en	  Breugel 212
5e 41 Me	  ons	  café	  bij	  de	  hand,	  vieren	  wij	  carnaval	  di	  jaor	  op	  't	  strand C.V.	  Vrijgezellig 200

Loopgroepen	  groot
1e 15 In	  een	  muzikale	  vlucht	  gaan	  de	  Stoklanterfanters	  kleurrijk	  door	  de	  lucht De	  Stoklanterfanters	  van	  Basisschool	  De	  Stokland 199
2e 18 Wij	  komme	  rècht	  van	  ut	  bal,	  en	  dùr	  naor	  dun	  carnaval!	   CV	  Wa	  gij	  wilt! 192
3e 23 Wij	  zijn	  uniek	  als	  oude	  meesters	  in	  kleur	  en	  muziek Vestzakcomedie 177
4e 6 Te	  gek	  om	  los	  te	  lopen! BV	  Gehurterbij 173
Vallen	  buiten	  de	  prijzen:
5e 38 Wa'n	  Klank Wa'n	  Klank 157
6e 43 ffkes	  nie CV	  ffkes	  nie 156

Loopgroepen	  klein
1e 44 Blaasorkest	  "Harmonienie" CV	  6	  keer	  nix 195
2e 27 Mi	  veul	  tamtam	  zette	  wij	  de	  boel	  op	  stelte Theater	  Krakkemikje 188
3e 13 Met	  z'n	  zessen	  in	  de	  achtbaan Het	  is	  elk	  jaar	  anders 187
4e 37 Tis	  nie	  niks De	  Hurkies 170
Vallen	  buiten	  de	  prijzen:
5e 32 Wij	  willen	  een	  Kerkplein	  vol	  muziek,	  dat	  maakt	  ons	  dorp	  zo	  uniek CV	  Spo(o)rt	  nie 163
6e 21 Kleur	  ? Jong	  geleerd,	  oud	  gedaan 160

Duo's
1e 39 Tis	  moeilijk M&M 194
2e 3 Het	  wonderlijke	  muziekdoosje Krisse	  en	  Susan 171
3e 42 Dees	  joar	  zen	  wij	  half	  lam Ver(re)kes	  goe 161
Vallen	  buiten	  de	  prijzen:
4e 17 Wij	  zijn	  manne	  mi	  balle.	  We	  hebben	  gin	  keu's...! Ikku	  en	  gij 160
5e 22 De	  leeuw	  in	  Elvis	  is	  los!!	   C.V.	  SonSport	   142

Individueel
1e 19 La	  Piet	  ginne	  Paljas	  worre Anoniem 173
2e 14 Ze	  hebbe	  aald	  over	  me	  hinne	  gelope Anoniem 172
3e 26 Mijn	  suikerspiegel	  staat	  te	  hoog Walter	  Minten 168
4e 34 Carel	  Appel A.	  Noniem 166

Publieksprijs	  categorie	  wagens:
Het	  is	  dikke	  mik! CV	  de	  Koekwauzen	  en	  CV	  Hendig	  Zat

Publieksprijs	  overige	  categorieën:
In	  een	  muzikale	  vlucht	  gaan	  de	  Stoklanterfanters	  kleurrijk	  door	  de	  lucht De	  Stoklanterfanters	  van	  Basisschool	  De	  Stokland


