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Fruitcorso trekt 
90.000 bezoekers

Nederland telt veel bloemencorso’s maar 
een corso opgebouwd uit groente en fruit 
is alleen te bezichtigen in Tiel. Dit jaar 
werd het publiek op de tribune extra in de 
watten gelegd.  Naast het langstrekken 
van de corsostoet werden achtergronden 
en close-up beelden van de corsowagens 
getoond op grote beeldschermen.

Innovatieve creaties
Het Fruitcorso in Tiel is een mix van tra-
ditie en vernieuwing. De stoet wagens, 
afgewisseld met dans en muziek, recht-
vaardigen de term corso. Het onderscheid 
in Tiel wordt gevormd door de artisticiteit 
van de vele composities. De huidige ont-
werpers verrassen iedere keer weer de be-
zoekers met opzienbarende en innovatie-
ve creaties. Een combinatie van techniek, 
vorm, kleur en theater laten een onuitwis-
bare indruk achter bij het publiek. Beeld-
houwwerken die strekken tot een hoogte 
van 6 meter die zijn opgebouwd uit onder 
andere appels, peren, bramen en aardbei-
en. Alleen in Tiel is het mogelijk. 

Buigen en lassen
Vanaf de jaarwisseling was er al veel 
werk verzet door de corsoclubs in de Be-
tuwe en Maas en Waal. Constructeurs 
hadden er al honderden uren op zitten 
met buigen en lassen van ijzer voor de 
ondergrond. Toen de hydraulische instal-

laties waren getest, kilometers ijzer was 
verwerkt en de composities waren inge-
kleurd  ging het pas echt zinderen bij de 
deelnemers.  De duizenden kilo’s fruit 
werden met veel zorgvuldigheid aange-
bracht op de kunstwerken. Composities 
werden getipt als potentiële winnaar, an-
deren  gingen wat achteruit in de favorie-
tenlijstjes. 

Zeventien wagens
Op 8 september was het spectaculaire 
Fruitcorso weer te bewonderen op het 
parcours in Tiel. De organisatie had een 
enerverende stoet samengesteld. De op-
tocht werd vergezeld door veel entertain-
ment en diverse activiteiten. Het Fruitcor-
so in Tiel is het eerste corso in Nederland 
wat grote beeldschermen heeft geplaatst 
om haar publiek extra te informeren.  
Winnaar werd de corsovereniging uit Bu-
ren, met het ontwerp MIERacuREUS. De 
tweede plaats werd behaald door Culem-
borg. Neerijnen eindigde op de derde 
plaats. Bij de jeugd sleepte de wagen van 
Geldermalsen/Meteren de eerste prijs in 
de wacht. 

FOTOGRAFIE HENK VERSTEEG

Nergens ter wereld worden levensgrote kunstwerken vervaar-
digd uit fruit. Duizenden kilo’s verse groente- en fruitsoorten 
vormden op 8 september de ingrediënten voor een creatief eve-
nement dat zijn weerga niet kende. Dit jaar telde het Fruitcorso 
90.000 bezoekers, 10.000 meer dan vorig jaar. 
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Uitslag Fruitcorso 2012

Grote wagens
1 Buren
2 Culemborg
3 Neerijnen
4 Echteld
5 Drumpt
6 Tiel
7 Kerk-Avezaath
8 Maas en Waal
8 Zoelen
10 Geldermalsen/Meteren
11 Ingen
12 Lienden/Ommeren
13 Maurik

Jeugdwagens
1 Geldermalsen/Meteren
2 Drumpt
3 Passewaaij
4 Tiel
5 Zoelen
6 Buurmalsen/Tricht
7 Buren
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