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de voorschriften van de gemeente: “Voorschriften behorende bij de vergunningen voor het
organiseren van een carnavalsoptocht” zijn van toepassing op de optocht.
Een deelnemer van de carnavalsoptocht is zelf verantwoordelijk voor de indeling in de juiste
categorie. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor een onjuiste indeling. De
commissie optocht behoudt echter het recht te beoordelen of een deelnemer in de juiste
categorie is ingeschreven en zal dit zo nodig aanpassen.
Categorie
o Jeugd tot 14 jaar: Een groep valt onder jeugd indien de deelnemers een gemiddelde leeftijd
hebben tot en met 14 jaar. Er mag een (1) begeleidend persoon ouder dan 14 jaar
meelopen. (leeftijd van deze persoon is niet van belang en wordt niet meegenomen in de
bepaling van de gemiddelde leeftijd) Bij grote groepen kunnen het aantal begeleidende
personen, alleen in overleg met de commissie optocht vermeerderd worden.
o Individueel: Dit is een loopgroep van 1, 2, 3 of 4 personen.
o Loopgroep: Een loopgroep is een groep van meer dan 4 personen. Er zit geen maximaal
aantal personen aan. De groep mag eventueel een of meerdere wagens voortrekken
(niet gemotoriseerd) met een maximale lengte van 6 meter.
o Wagens: Een wagen valt onder de categorie wagens als deze minimaal 4 wielen heeft,
langer is dan 6 meter (exclusief het eventueel voortrekkend voertuig of trekstang) en
hoger is dan 3 meter, gemeten vanuit de weg. Het aantal personen is niet van belang.
Een wagen kan motorisch of met de hand worden voortgetrokken. Masten, latten oid
welke gebruikt worden om de bovenstaande maatvoering te kunnen behalen worden niet
in acht genomen. Commissie optocht bepaalt hoe en wat er gemeten wordt.
Men dient op carnavalszondag uiterlijk om 13:30 uur aanwezig te zijn op de startplaats, dit om
jurering mogelijk te maken als de jeugd, individueel, loopgroep en wagens op z’n mooist zijn.
De start is om 14:00 uur.
Startplaatsen:
o Wagens: Heescheweg
o Loopgroepen: kievitweg
o Individuelen + Jeugd: Dijkstraat
Deelnemers zijn altijd zelf aansprakelijk.
Veiligheid: Let op uitstekende onderdelen, (mogen er niet zijn) voldoende bescherming aan de
onderkant ect. De deelnemers dienen zelf voor een WA-verzekering te zorgen. (wagens dienen
een praalwagen verzekering af te sluiten)
Alle tijdens de optocht gemaakte niet acceptabele rotzooi c.q rommel zal zelf opgeruimd moeten
worden. Zo niet zal de gemaakte opruimkosten worden verhaald op de deelnemer.
Het strooien van vervuilende materialen is niet toegestaan (denk bijv. aan kunststof confetti ed.)
Voor alle deelnemers geldt een Alcohol verbod.
Reclame is niet toegestaan
Het zou prettig zijn als de deelnemers voor eigen muziek zorgen. Leuk voor de toeschouwers.
















Passeren is niet toegestaan. Komt iemand onverhoopt stil te staan, helpt men hem weer weg. De
optocht moet een geheel blijven.
Houdt een acceptabele ruimte achter de voorganger.
Het uitvoeren van acts/dansjes wordt toegejuicht. Dit mag maximaal 1 min duren. Dit i.v.m. met
de onderlinge afstand van de deelnemers. Wij hebben liever dat deze acts/dansjes lopend
worden uitgevoerd.
In de week voor de optocht komen commissie leden langs om de startnummer af te geven.
Tevens worden er dan gekeken naar de veiligheid van de wagens enz.
Het is altijd mogelijk dat gemeente of brandweer op de bouwplaats komt controleren.
Na aanmelding komen commissie leden langs met het startgeld en formulieren ter
ondertekening.
Commissie leden kunnen tijdens de bouw, puur uit belangstelling een keer komen kijken.
Het is niet toegestaan om voor de optocht jullie creatie te laten zien aan het heersende trio. Het
heersende trio ziet jullie creatie pas tijdens de optocht.
Buitensporig gedrag of uitingen kan leiden tot diskwalificatie. De commissie is ten allen tijden
bevoegd deelnemers uit de optocht te verwijderen of niet deel te laten nemen.
Jurering
o De jury bestaat uit een onafhankelijke jury en een publiek jury. De beoordeling kan plaats
vinden tijdens het opstellen en of tijdens de optocht zelf.
o Ieder startnummer dient 1 persoon 18+ aan te leveren voor de publieksjury. Dit kan bijv.
een ouder of een vriend zijn.
o Op volgende onderdelen wordt er gejureerd:
 Ontwerp: wat is het ontwerp, vormgeving van de deelnemer? Is het ontwerp
alleen maar statisch of zit er beweging enz.
 Presentatie: hoe presenteert een groep zichzelf? Lopen zij alleen maar mee of
wordt er een dansje of act gepresenteerd. Wordt het publiek erbij betrokken enz.
 Materiaal: hoe is er met materialen en kleuren omgegaan? Een ontwerp van
polyester kan meer kwaliteit uitstralen dan een ontwerp van papier-maché enz.
 Originaliteit: heeft de deelnemer zijn inzending zelf gemaakt? Slaat het idee op
het heersende trio enz.
o De punten van deze vier onderdelen worden opgeteld. De deelnemer met de meeste
punten is de winnaar van de categorie. De totale puntentelling van de 4 bovengenoemde
onderdelen is bekend bij de commissie optocht. Alleen de totaalpunten worden kenbaar
gemaakt. Deze uitslag zal voor iedereen bindend zijn.
Prijsuitreiking is in de residentie, op carnavalszondag na de optocht om 18:30 uur.
Daar waar dit reglement niet in voorziet of bij onduidelijkheden, beslist de commissie optocht.

Carnavalsstichting De Wevers wenst alle deelnemers veel bouwplezier en een geslaagde optocht toe.

