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Reglement carnavalsoptocht Groessen. 
 
Dit reglement dient om iedereen die aan de carnavalsoptocht deelneemt 
te informeren over wat kan en niet kan, wat mag en niet mag en is tevens 
de leidraad voor de jury ter bepaling van de punten om zodoende 
winnaars in de diverse categorieën te kunnen aanwijzen. 
 

Inschrijving 
 
Inschrijven voor de optocht staat voor iedereen open. Opgave kan alleen via de website van de 
Deurdreiers (Inschrijfformulier) 
Dubbele onderwerpen dienen te worden voorkomen, bij gelijke uitslag zal de groep/deelnemer die 
het onderwerp als eerste heeft opgegeven bevoordeeld worden. 
I.v.m. technische keuring is inschrijving van grote en kleine wagens (categorie A&B) mogelijk TOT 
maandag (t/m zondag 24:00 uur) in de week vóór de optocht. 
Inschrijven kan in een van de volgende categorieën, bij twijfel bepaalt de organisatie in welke 
categorie u wordt ingedeeld.  
 

Categorieën: 
 

A. Grote wagens (Minimaal 3,50 meter incl. dissel/trekhaak excl. trekkend voertuig en maximaal 
6 meter hoog) 

B. Kleine wagens (Maximaal 3,50 meter incl. dissel/trekhaak excl. trekkend voertuig en 
maximaal 3.50 meter hoog) 

C. Grote loopgroepen (5 personen of meer) 
D. Kleine loopgroepen (tot 5 personen) 

 

Wagens (cat. A en B) 
 
Maatvoering 
Hoogte  maximaal 5.00 meter.  
Breedte maximaal 3.50 meter. 
Boven breedte maximaal 2.00 meter. 
Lengte  maximaal 3.00 meter achter de achteras. 
Deze maatvoering wordt uiterlijk 1 week voor de optocht door 2 leden van het bestuur of Senaat & 
Convent van de Deurdreiers gecontroleerd. Grotere maten kunnen onder geen voorwaarde worden 
toegestaan. Maatvoering dient op het inschrijfformulier worden ingevuld. 
 
Veiligheid 
De wielen van de wagen moeten goed en deugdelijk worden afgeschermd in verband met de 
veiligheid (ook de voorkant van de wagen). Daarnaast is het vereist dat tijdens de optocht twee 
personen met de wagen meelopen. Deze personen moeten aan beide kanten van de wagen ter 
hoogte van het koppelpunt tussen het trekkend en het getrokken voertuig de hele optocht meelopen 
en zijn tevens aanspreekpunt voor de organisatie. De namen van deze personen moeten zaterdags 
voor de optocht bekend zijn en opgegeven worden aan de organisatie.  
 
Let met het strooien van snoep of i.d. op dat personen (m.n. kinderen) niet op de rijbaan hoeven te 
komen en dat er geen schade aan personen of goederen wordt toegebracht.  
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGdaQmJKRmY2RFI1ci1WZFlJT1N2bHc6MQ
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Alle wagens dienen voorzien te zijn van een goedgekeurde poederblusser (minimaal 6kg ABC-
poeder).  
 
Bij wagens waarop personen worden vervoerd boven een hoogte van 1.50 meter is een degelijke 
baluster als valbeveiliging verplicht.  
 
Chauffeur 
De chauffeur dient minimaal 18 te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. Alcoholhoudende 
drank voor de chauffeur is beslist ontoelaatbaar. 
De chauffeur dient tijdens het opstellen in de buurt van de wagen te blijven, op verzoek van de 
organisatie moet hij de wagen kunnen verplaatsen 
 
Verzekering 
Ieder zelfstandig rijdend voertuig moet minimaal WA verzekerd zijn. 
 
Opstellen 
De optocht wordt vanaf 11.00 uur opgesteld en start om 12.00 uur. Het startnummer wordt uiterlijk 
1 dag voor de optocht uitgereikt door de controleurs. Het startnummer moet duidelijk zichtbaar 
achterop en aan beide zijkanten worden aangebracht. De plaats van opstellen van de optocht wordt 
vroegtijdig door de organisatie bekend gemaakt. 
 
Route 
De route wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  
De optocht eindigt als de laatste wagen voorbij de finish is getrokken, de jury houdt hier rekening 
mee. Wagens dienen na de finish door te rijden om opstopping te voorkomen. 
 
 
Jurering Wagens 
De jurering geschiedt door minimaal 5 onafhankelijke personen, aan te wijzen door het bestuur. 
Beoordeeld wordt op: 
 

1. Idee/ Onderwerp (maximaal 30 punten)  
a. Originaliteit, (max 10 punten) 
b. Carnavalesk (max 10 punten) 
c. Lokaal/ regionaal (max 10 punten) 

2. Uitvoering (maximaal 30 punten) 
a. Vormgeving/ uitvoering (1-10 punten)  
b. Beweging/ techniek (1-10 punten) 
c. Afwerking/ netheid / kleur (1-10 punten)  

3. Spel op en rond de wagen (maximaal 15 punten)  
a. Contact met publiek (1-5 punten) 
b. Gebruik van muziek (1-5 punten)  
c. Kleding en uitbeelding (1-5) 

 
 
Ieder jurylid kan dus maximaal 75 punten geven. 
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C. Grote Loopgroepen (5 of meer personen) 
Groepen bestaan uit 5 of meer personen. Zij lopen of rijden op niet gemotoriseerde voertuigen. 
Inschrijving is gratis en staat open voor alle leeftijden. De deelnemers halen een nummer uiterlijk om 
11.30 uur af bij de optochtorganisatie. Opgave vooraf is zeer gewenst en kan d.m.v. het 
inschrijfformulier op de website van De Deurdreiers (www.deurdreiers.nl).  

 
D. Kleine Loopgroepen (t/m 4 personen).  
Zij lopen of rijden op niet gemotoriseerde voertuigen. Inschrijving is gratis en staat open voor alle 
leeftijden. De deelnemers halen een nummer uiterlijk om 11.30 uur af bij de optochtorganisatie. 
Opgave vooraf is zeer gewenst en kan d.m.v. het inschrijfformulier op de website. 
 
Gebruik maken van gemotoriseerd voertuig (bijvoorbeeld als proviand- en/of bezemwagen) is voor 
bovenstaande 2 categorieën mogelijk mits het voertuig geen betrekking heeft op het onderwerp dat 
wordt uitgebeeld. Vanzelfsprekend moet voertuig WA verzekerd zijn en de chauffeur in het bezit zijn 
van geldig rijbewijs.  
 
Jurering 
 
Deelnemers in de categorieën C & D worden gejureerd door minimaal 3 onafhankelijke personen.  
 
Beoordeeld wordt op: 

1. Idee/ onderwerp (1-10 punten) 
2. Kleding/ uitbeelding (1-10 punten) 
3. Carnavaleske element (1-10 punten) 
4. Contact met het publiek (1-10 punten) 

 
Algemeen 
 
Elke deelnemer doet mee voor de prijzen indien hij/zij door elk jurylid van de betreffende categorie 
is/zijn beoordeeld. Dit kan betekenen dat een deelnemer die door (mechanische)pech de finish niet 
haalt toch in de prijzen valt. 
 
Bekendmaking van de uitslag vindt maandag ochtend/avond (zie inschrijving) na de optocht plaats. 
Over de uitslag van de jury wordt niet gediscussieerd. 
 
De winnaars van de 1e prijzen per categorie ontvangen een wisselbeker. Deze beker dient enkele 
weken voor de start van de optocht weer in het bezit van de organisatie te zijn. Na 3 jaar achtereen 
of 5 jaar in het totaal de 1e prijs in dezelfde categorie te hebben gewonnen ontvangt de betreffende 
deelnemer een aandenken die ze mag/mogen behouden.  
 
Het is niet toegestaan onverteerbaar materiaal te verstrooien en/of achter te laten op de route. 
Materialen als zaagsel, houtkrullen, stro en mest zijn verboden i.v.m. de veiligheid en gezondheid van 
de toeschouwers en deelnemers.  
 
Het is verboden levende dieren in de optocht te gebruiken of mee te voeren. 
 
Situaties waarin het reglement niet voorziet, zijn ter beoordeling van de organisatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur en Optochtcommissie van cv. De Deurdreiers. 
 

 

http://www.deurdreiers.nl/

