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De wagens lijken ieder jaar groter en 
imposanter te worden.  De ‘oh’s en de 
ah’s waren niet van de lucht toen de drie 
bizarre creaties van Dennis Voorendt en 
Jochem Schoots in de stoet aan het 
publiek voorbij trokken. Met bewegende 
staarten en oogleden die open en dicht 
gingen werd meteen duidelijk dat het 

Fruitcorso anno 2015 klaar voor de toe-
komst is. Bij de wagens was veel meer te 
zien dan alleen fruit. Bij Luchtschip 
Pegasus van Culemborg, dat de tweede 
plek behaalde, figureerden bijvoorbeeld 
echte mensen als stoere strijders en de 
kinderen van de jeugdwagen 
Buurmalsen-Tricht gilden het uit in een 
heuse achtbaan. Bij de jeugdwagens 
sleepte de Waggelende Obers, een ont-
werp van Marloes Nuijssenborgh, de eer-
ste prijs in de wacht. Het publiek op de 
tribunes koos de praalwagen van 
Geldermalsen tot winnaar. Het publiek 
vond Soep-Kip, de wagen van Drumpt, 
de mooiste wagen bij de jeugd. 
Ook deze keer waren veel vele tiendui-
zenden mensen op de been. Het 
Foodtruck Festival ‘Pruuf ‘t’ op het 
Kalverbos bleek in de smaak te vallen bij 

het publiek. Diverse pop up restaurants 
en keukens op wielen zorgden voor culi-
naire verrassingen. Vooral de bekende 
topkok Pierre Wind wist het publiek te 
boeien door samen met een groep kinde-
ren Betuwse jam te maken. n

Het 55e Fruitcorso, dat dit jaar 
plaatsvond op 19 en 20 sep-
tember in Tiel, liet dit jaar 
meer dan ooit zien dat met de 
tijd meegegaan wordt. De win-
nende wagen Snavelvissen van 
corsogroep Buren stond bol 
van hightech snufjes. 

Fruitcorso klaar 
voor de toekomst
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De juryuitslag:
1 Buren 

2 Culemborg

3 Echteld

4 Drumpt

5 Ingen

6 Geldermalsen

7 Zoelen 

8 Maas & Waal

9 Kerk Avezaath, 

10 Neerijnen, 

11 Tiel

12 Maurik

13 Buurmalsen/Tricht

Uitslag jeugdwagens
1 Culemborg

2 Drumpt

3 Tiel

4 Geldermalsen

5 Zoelen

6 Passewaay


