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2 x 2de… maar wat een overwinning !  

  
Blankenberge, 25 augustus 2013. 
 

Ontspannen… zo gingen we naar de prijs-

uitreiking. Want onszelf geen druk opgelegd. Top 

5 zou mooi zijn, maar niet eens een must... 
 

Plots toch spanning… Fantasia op 6, Blofoyo op 5. 

Dan toch top 4 !  
 

Een ferme adrelanistoot… Want Zaffelare op 4, 

en dus Expressivo top 3 ! De avond kon al lang 

niet meer stuk.  
 

Euforie ! Want De Strandblomme op 3, dus wij 2 

of … ai, even een klein moment van … “dedju”, 

net geklopt...  
 

Maar wat een ontlading ! Deze 2de plaats was voor ons zo goed als een overwinning ! 

 

En terecht. Het plaatje klopte. Onze wagen was af ! Het ontwerp zat goed, een wagen met een verhaal. Dat 

bleek al ’s morgens bij onze voorstelling van de wagen, die door de jury erg werd gesmaakt. Het kleurenpallet 

was fantastisch, wij raakten er alvast niet op uitgekeken. De sierstukken waren alweer van topkwaliteit en 

vormden ook een mooi geheel met ons verhaal. En last but not least, elke dahlia werd met de grootste zorg 

geprikt en geknipt. Dat we deze keer ook de jury konden overtuigen, was dan ook een opsteker van formaat. 

Hard labeur door een geweldig team was hier aan voorafgegaan. 2 dagen lang gaven we het beste van 

onszelf. Af en toe opgepept door de muziek van DJ Tobias Junior (volgens sommige bronnen was er trouwens 

iemand jarig dat weekend…). Goed gesoigneerd ook door onze plaatselijke sponsor Meuninck. Maar ons 

vooral goed geamuseerd. Met de 2de plaats op zak, maakten we er overigens een feestelijke Blankenbergse 

nacht van. Eentje om in te kaderen. 

 

 

Dankzij onze supersponsor ! 
 

Het aandeel van Geert en Nancy in onze puike uitslag, kan 

nauwelijks onderschat worden. De culinaire eetwinkel  

Meuninck hield ons het hele weekend weer goed op krachten. 

Hun broodjes en buffet, waarvan de kwaliteit zijn gelijke niet 

kent aan onze Belgische kust(*), werden door de ganse groep 

gesmaakt en erg geapprecieerd. Hun financiële steun maakt 

het ons ieder jaar weer mogelijk om naar de ereprijzen mee te 

dingen. Maar ook dankzij hun morele steun kunnen we altijd 

weer net dat ietsje meer... 

Alweer van harte dank en tot volgend jaar ! 

 
(*) en ook niet in het binnenland 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Sint-Gillis, 1 september 2013. 

 

Ontspannen en met vernieuwde moed gingen we een week later van start.  Ons corsojaar was alvast 

geslaagd. Een ereplaats in Sint-Gillis zou het alleen nog mooier maken, maar was alweer geen echte must.  

 

Terwijl collega concurrenten naarstig hun wagen hadden verbouwd, hun kleuren hadden omgegooid, of 

nerveus nog snel een extra tekening toevoegden aan hun ontwerp, bewaarden wij de (relatieve) rust. Met 

nog meer zorg en zin voor detail werd onze Lion King klaar gestoomd. Nog kleurrijker dan de week voordien. 

We staken ook nog een ferm tandje bij en terwijl de collega’s nog nachtelijke uren aan het kloppen waren, 

zaten wij al lang te genieten van een onverwacht live concert van chansonnier Carlos, die met zang en gitaar 

“de schwung” erin bracht. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Het corso in Sint-Gillis ver-

liep alweer vlekkeloos. Bij-

zonder veel interesse tijdens 

het jury bezoek liet het beste 

verhopen. Veel applaus van 

het publiek ook, wat ander-

maal enthousiast reageerde 

op de capriolen van onze 

Timon en Pumba. Onder het 

waakzame oog van Rafiki, 

deden zij onze wagen letter-

lijk daveren.  
  

Onze chef techniek was er niet altijd even gerust in, maar niemand die er ook maar één moment aan twijfelde 

dat zijn constructie zou standhouden. 
 

En opnieuw wisten we de jury te bekoren. Ons harde werk en schitterende resultaat werd andermaal 

bekroond. Opnieuw net niet, maar ook deze keer voelde de 2de plaats als een overwinning. En of ze het in 

Sint-Gillis zullen geweten hebben. De feestnacht die volgde was er eentje zonder voorgaande.  

 

Dit smaakt naar nog ! 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

Dankzij onze hoofdsponsors ! 
 

Ook te Sint-Gillis kunnen we intussen rekenen op trouwe sponsors. Voor de 2
de

 maal op rij zorgden bloemen 

Vincent, ICT bedrijf Lau-Tse, Optiek Ockerman, en interieurspecialist Tony Baert, voor de nodige financiële en 

materiële ondersteuning. Dankzij hun steun konden we ook hier weer schitteren ! Hun aanwezigheid op het 

corso en de randactiviteiten deed ons erg veel plezier. Via de zichtbare publiciteit tijdens het bebloemen en in 

het corso, stelden we met groot genoegen onze sponsors voor aan de vele toeschouwers. 

 
 

 
 

 

  
 

Langs deze weg willen we hen nogmaals hartelijk danken en alvast vriendelijk uitnodigen om ons team ook 

volgend jaar te steunen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

En wat een team ! 
 

Samen 2 weekends hard gewerkt, maar samen 2 weekends ook veel plezier gemaakt. Geweldig ook om zo’n 

resultaat neer te zetten bij onze 2
de

 deelname. 2 x een 2
de 

 plaats, maar wat een overwinning ! 

Aan iedereen die deel uitmaakte van het Expressivo team : een dikke merci !  

 

 
 

De resultaten  
 
Top 10 Blankenberge : 

 

1. Tarzan – Blozen 

2. The Lion King – Expressivo 

3. Mary Poppins  – Strandblomme 

4. Belle en het Beest – Landelijke Gilde Zaffelare 

5. The phantom of the opera – Blofoyo 

6. Charlie and the chocolate factory – Fantasia 

7. Robin Hood – Wonderland 

8. Aladdin - Beschomt 

9. We Will rock you – Blozen 

10.  Alice in Wonderland - AKV Lodderoiegen 

Uitslag Sint – Gillis : 

 

1. Tarzan – Blozen 

2. The Lion King – Expressivo 

3. Charlie and the chocolate factory – Fantasia 

4. The phantom of the opera – Blofoyo 

5. Robin Hood – Wonderland 

6. It’s all about musical – Bobo 

7. The Beaty and the Beast – Otterstraat 

8. The Wizard of Oz - KWB 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 


