
De beoordeling. 
 
10 House of cards The little Rascals   266 punten. 
  
Een imposant uitgevoerde gondel met heel veel actuele thema’s van deze tijd. 
Sport, vluchtelingen, David Bowie die ons te vroeg ontviel, een twijfelachtig 
presidentskandidaat. 
Heel toepasselijke en mooie muziek en met deze laatste gondel wordt men wel 
naar huis gestuurd met een boodschap: Kijk goed uit, want anders……..”” 
Maar lastig voor de jury, omdat er behalve de twee jokers geen spel, dans en 
aankleding te zien was. 
 
9      Mata Hari  Femmes Fatale    270 punten. 
 
Allereerst een groot compliment aan de vertolkster van Mata Hari om zo 
kwetsbaar als boegbeeld op deze gondel te staan. 
Toch moeten de jury wel de nodige kanttekeningen van het hart. 
Het totaalplaatje van de Friese diva had wat ons betreft veel weelderiger mogen 
zijn.  
Het hoofdsieraad en de top waren prachtig nagemaakt en passend in het beeld 
en waarschijnlijk het resultaat van het monnikenwerk van een super handige 
bouwster/naaister met veel geduld. 
Maar daardoor leek het alsof er voor de rest van de outfit minder aandacht was 
geweest. Arm- en halssieraden, de toch vrij eenvoudige rok; het had allemaal 
veel uitbundiger gemogen. 
Dan de muziek. 
Waarom was er gekozen voor een muziekstuk als Dansez Maintenant ? 
Een nummer dat in 1939 werd geschreven, ver na de dood van Margarethe Zelle. 
En dan het verhaal achter het leven van Mata Hari.  
Er was heel veel te zien en men kon wel een aantal acties plaatsen, maar er 
gebeurde teveel in te korte tijd.  
Wel heel veel mooie details in kleding en aankleding van de gondel. 
 
 
8    Gesmolten zand Braksdyk    279 punten 
  
De jury vroeg zich af hoe een buurt op het bijzonder en ongebruikelijke idee 
komt om over dit, het ons onbekende feit, een gondel te verbeelden. 
Een soort van natuurkundelesje. 
Prachtig uitgevoerd, de flessen over de pennen in de grond , de koperen 
bliksemvanger; de jury heeft iets nieuws geleerd. 



En dan de winkel, mooie Amerikaanse details, de kleding, de veranda met 
bloemen; helemaal in stijl. 
De jury denkt echter wel dat als men de bijgeleverde tekst niet gelezen heeft, 
de bedoeling van de gondel niet binnenkomt en dus ook niet blijft hangen in de 
herinnering. 
Gelukkig had de jury de tekst wel gelezen. 
 
 
7    Non Actief  Eastein    297 punten 
 
Gebaseerd op de film/musical Sisteract???  De jury werd er wel vrolijk van. 
Mooie grote stijlelementen met “glas in lood” die de kerk verbeeldden. 
En het kerkvolk, waren dat de ongelovigen die de kerk werden binnen gezongen 
door de vrolijke sisters? 
Was ons niet helemaal duidelijk. De aankleding was prima verzorgd en zeker de 
diversiteit van de “buiten kerkelijken”. 
De jury zocht wel enige uitleg over het obstakel op de achtersteven, waar 
sommige spelers druk mee waren. 
 
6 Wat dogge de Boarnster katten dochs eltse nacht op de jiskebul?  
Tusken wal en skip  306 punten 
 
Mooi thema en mooi vorm gegeven. 
Een feestje voor visagisten en kleedster en dat was er ook aan af te zien aan het 
resultaat. 
Prachtig!!!! 
Ook het spel was dik in orde en de aandacht was tot het laatst toe super strak. 
De oudere, wat meer ervaren katten die de longe katjes opleiden in het sorteren 
van het afval.  
Prachtige details. En wat deed die grote rooie kater bovenop zijn verhoging?? 
De almachtig opzichter?? 
Was het idee van speciale kattenmuziek ook een optie geweest?? 
 
 
5    Olympische Spelen: Aldeboarn is er klaar voor  Weaze/westein    315 
punten. 
 
Zeer actueel en zeer vers in ons aller geheugen, 
Mooi de link tussen dit onderwerp, Aldeboarn,  zijn toer als drager van de 
olympische vlam. 
Prachtig in beeld gebracht. 



Een kindergondel, die men echt twee keer moest zien om en de winter en de 
zomerspelen te kunnen zien. Mooie vondst, enthousiaste verslagever en 
natuurlijk het Fryske Folksliet. 
Alles teruggebracht naar us Heitelan en Aldeboarn.  
De kinderen brachten een glimlach op onze mond. 
Jammer dat de techniek van de ledlampjes in de ringen jullie in de steek lieten. 
 
 
4  Herinneringen doorstaan de tand des tijds      De Dyk    325 punten 
 
Een prachtig gondel die de jury terugvoerde naar de t.v. serie  
Het kleine huis op de prairie, waar de zanger Johny Cash zelfs nog in heeft 
geacteerd. 
Een mooi verstild beeld van vergane jaren in Amerika van een gezinnetje op een 
verlaten plek in de woestijn. En dit beeld werd versterkt door de plantenbollen 
die je in gedachten al door de woestijn zag rollen. 
De openheid van de eerste wagen toonde het vredige gezinnetje, etend, biddend, 
klaar om naar bed te gaan. 
Qua kleding prachtig in harmonie en de treinwagons mooi vormgegeven. 
Hoewel de jury live gezongen en gespeelde muziek altijd erg kan waarderen, was 
het hier juist zeer gepast om de stem van Johny Cash het werk te laten doen. 
Dit nummer komt volgens de jury van zijn allerlaatste cd Aint NoGrave, die hij 
een maand voor zijn dood alleen in hotelkamer heeft opgenomen . 
De breekbare, broze stem van de zanger brengt de nostalgie nog mooier in beeld. 
Een mooie eenheid.  De jury miste wel enig uitleg op het programmablad. 
 
 
3 Kringloop Taco’s each     351 punten 
 
Prachtig thema wat goed in deze tijd van hergebruik van goederen past. Ook 
weer heel veel te zien, ook humoristische elementen. Werker die zelf de oven 
ingaat, een been wat uit het afval wordt gevist. 
En dan de prachtig professioneel ogende modeshow van creaties uit het afval. 
Zoek de oorsprong: Beppe haar tafelkleed waarvan de kleur terug kwam in het 
haar van de drager, de jurk van tassen, de lampekappenrokjes. Te leuk allemaal 
en op de terugweg kregen we ook nog een kijkje in de verbrandingsoven. 
Sommige juryleden vonden de grootte van de  oven minder geslaagd, maar er was 
genoeg te zien, waardoor dat toch niet echt een groot punt van kritiek was. 
 
2    Mannenbreicafé ‘Een steekje los’ Mei in oar ien      360 punten 
 



Een kleurige fleurige imposante, maar toch transparante gondel, waarop heel veel 
te zien was.  
De complimenten voor deze stoere mannen die zich hebben verdiept in , van 
oudsher vrouwenwerkje, het breien. 
Van rondbreien tot breien met ragebollenstelen, duo spinnen voor fiets en 
spinnenwiel. 
Prachtige details, de gebreide korte/lange broek, alle voorwerpen bekleed met 
breisels, tot de bierflesjes aan toe. 
Veel lof voor deze gondel, die toch niet helemaal zonder vrouwen voer. 
En zag de jury het goed dat de vrouwen ook in breisels waren gehuld, al of niet 
vervaardigd door de heren??? 
 
 
 
 
 
1 Boarn giet ohm Nij libben 369 punten 
 
Een indrukwekkende gondel die volgens deze jury een eerste prijs verdiend 
heeft. 
Het beeld, de muziek, en het spel waren totaal in balans en harmonie. 
De jury werd er zelfs zen van. 
Hoewel de titel in eerste instantie iets anders deed vermoeden, konden wij ons 
direct vinden in het Ooooooohhhhm van de gezangen. 
Prachtige details, de gebedsrollen, de Thaise vlaggetjes, het Boedhabeeld met 
altaar. 
De muziek en het gezang met gong voerde ons naar de rust van een 
Boedhistische leefgemeenschap. 
Een mooie eerste plaats is jullie beloning. 
 
Tot zover het juryrapport. 
De jury wil iedereen die ook deze Gondevaart weer tot zo’n succes heeft 
gemaakt bedanken voor een prachtige avond en zeggen dat we het een eer 
vonden om jullie werk van commentaar te mogen voorzien. 
Een dikke pluim aan alle Boarnsters !!!  
  
Tot op het neipetear. 
 
De jury, 
 
 


