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Optocht reglement Maoneblusserslaand 2020  
 
 
Voor de deelnemers aan de optocht geldt: 
 

1. Dat de wegen- en verkeerswet van toepassing is. 
2. Dat het voor alle deelnemers aan de optocht verboden is om alcoholische drank te nuttigen en uit te delen. 
3. Dat het motorrijtuig is voorzien van een geldige en afdoende verzerkering. 
4. Dat het startnummer duidelijk en goed leesbaar voor op de creatie wordt geplaatst. 
5. Dat de jury in staat wordt gesteld om tijdens de optocht de creatie inclusief presentatie voldoende te 

kunnen beoordelen. 
6. Dat u voldoende afstand bewaart met uw voorganger in de optocht. 
7. Dat er alleen papier als confetti mag worden gebruikt. 
8. Dat de wet op de privacy (AVG) van kracht is.                 

Tijdens de optocht worden foto’s gemaakt. Indien een deelnemer niet herkenbaar in beeld wil zijn, dient 
deze deelnemer dat vooraf aan te geven bij de organisatie, of dient de deelnemer ervoor te zorgen dat 
hij/zij niet herkenbaar in beeld kan komen. Door de organisatie gemaakte foto’s kunnen gepubliceerd 
worden op social media en onze website. 

9. Dat de aanwijzingen van de optochtregelaars, verkeersregelaars en het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval 
Waspik te allen tijden worden opgevolgd. 

         
 

 

1. REGLEMENT 
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval Waspik 
verder genoemd SJW. Dit reglement is van toepassing op de Optocht in Maoneblusserslaand op carnavalszondag 
en de voorbereidingstijd hiervan. 
 

2. JURERING 
Samenstelling 
Deelnemers aan de optocht worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. 
Deze jury wordt samengesteld door het bestuur van SJW en bestaat uit ten minste 5 onafhankelijke personen, van 
buiten Waspik. 
 
Motto 
Jaarlijks wordt er een motto gekozen, op het laatste Maonberaod voor de optocht. Dit motto is voor het volgende 
carnavalsjaar, en wordt bekend gemaakt tijdens de Maonverbranding op carnavalsdinsdag. 
 
Beoordeling 
Het juryrapport bevat de volgende beoordelingspunten. 
-  Idee    
-  Creativiteit 
-  Afwerking 
-  Presentatie 
-  Is het voor kinderen ( hierop worden creaties met meer dan 6 kinderen op beoordeeld, i.v.m. de    
                                      kinderprijs.) (zie: bijzondere prijzen.) 
De beoordeling vindt plaats: 
- Bij aanvang van de optocht door alle juryleden, vanaf een half uur voor de start. 
- Tijdens de route, door ieder jurylid op ten minste 2 plaatsen. 
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Uitslag 
De bekendmaking van de uitslag van de optocht, zal geschieden door de voorzitter van de SJW, of zijn vervanger, 
uiterlijk 3 uur na de ontbinding van de optocht. 
De uitslag zal door het bestuur van SJW bekend gemaakt worden aan de pers. 
Indien gewenst, kan er een kopie van het juryrapport worden opgevraagd bij het bestuur van SJW. 
Over de uitslag van de jury, kan niet worden gereclameerd of gecorrespondeerd.  
 
Prijzen 
Voor alle deelnemers aan de optocht is er een geldprijs te winnen. Het bestuur van SJW bepaalt ieder jaar het 
aantal prijzen, en de bijhorende bedragen. Voor iedere deelnemer aan de optocht is er een aandenken. 
 
Bijzondere prijzen 
Ieder jaar zijn er een aantal bijzondere prijzen te winnen. 
 

- Kinderprijs 
Ieder jaar is er een kinderprijs te winnen. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten er minimaal 6 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar aanwezig zijn, die 
deel uitmaken van de creatie. De jury zal bij jurering vooral letten op, hoe leuk de creatie voor de kinderen is. 
 

- Maonprijs 
Ieder jaar wordt er een publieksprijs uitgereikt. De zogenaamde Maonprijs. 
Deze prijs bestaat uit een wisselbeker die men na 3 keer achter elkaar, of 5 keer in totaal winnen mag behouden. 
Alle deelnemers aan de optocht komen in aanmerking voor deze Maonprijs. De jury van deze prijs bestaat uit 
minimaal 5 onafhankelijke mensen uit Waspik. 
Hiernaast worden nog 500 formulieren uitgedeeld in het publiek vooruitlopend in de optocht. 
Aan het einde van de optocht worden deze formulieren verzameld en geteld. 
De creatie met de meeste punten krijgt hiervoor 2 punten in de jury beoordeling. 
In totaal kunnen dus 7 punten worden verdeeld (5 van de jury, 2 van het publiek) 
De creatie met de meeste punten, wint de Maonprijs. Bij gelijke uitslag beslist de (publieks)jury. 
 

- Aanmoedigingsprijs 
De jury van de Maonprijs, mag ieder jaar een aanmoedigingsprijs uitreiken. 
Hiervoor komt men alleen in aanmerking, als men niet meer dan 5 jaar heeft deelgenomen aan de optocht, en als 
men hem nog niet eerder heeft gewonnen. 
 
Iedere deelnemer heeft prijs. De prijzen dienen uiterlijk een half uur na de prijsuitreiking op zondag opgehaald te 
worden bij de muntenverkoop in Den Bolder. 
 

3. CATEGORIEËN 
De optocht wordt onderverdeeld in 3 categorieën. 
Elk van deze categorieën kan worden onderverdeeld. 
 
Categorie A : Kinderen tot en met 15 jaar 
 
Categorie B: Ouderen vanaf 16 jaar 
 
Categorie C: Deelnemers van buiten Waspik 
 
Categorie A 

•  Individueel: Groepen bestaande uit 1 tot 3 kinderen ( exclusief begeleiding) 

•  Loopgroep: Groepen bestaande uit 4 of meer kinderen (exclusief begeleiding) 
 NB: De creatie moet voor minimaal 75% door de kinderen zelf gemaakt zijn. Om dit te  controleren kan 
men een bezoekje van het bestuur verwachten. 
 



 

 

3 

Categorie B 

• Individueel: Groepen bestaande uit 1 of 2 personen, met daarbij personen van 16 jaar of ouder. 

• Loopgroepen Klein: Groepen bestaande uit 3 t/m 10 personen, met daarbij personen van 16 jaar en ouder. 

• Loopgroepen Groot: Groepen bestaande uit 11 of meer personen, met daarbij personen van 16 jaar en 
ouder. 

• Wagens: Alle groepen met motorisch voortbewogen creaties, ongeacht het aantal personen. 
 
Categorie C 

• Alle deelnemers van buiten Waspik. 
 

4. DEELNAME 
Inschrijving 
Inschrijven voor deelname aan de optocht  kan tot uiterlijk donderdag 18.00 uur een week voor de optocht ( 10 
dagen voor de optocht). Hierna is deelname niet meer mogelijk. Voor inschrijving dient het formulier te worden 
gebruikt, dat door het bestuur van SJW beschikbaar wordt gesteld.  
Vul op dit formulier je creatie kort en bondig, deze informatie wordt verwerkt in het stemformulier voor de 
publieksjury. 
 
Volgorde 
De volgorde van de optocht wordt ingedeeld door het bestuur van SJW. De volgorde van de wagens in de optocht, 
wordt bepaald door loting. De loting vindt plaats op het laatste Maonberaod voor de optocht. 
 
Route 
De route van de optocht wordt bepaald door het bestuur van SJW. 
 
Voorwaarde van deelname 
 
Alle deelnemers (ook kinderen) doen mee op eigen risico. 
Alle motorrijtuigen en bijbehorende creaties die deelnemen aan de optocht dienen voorzien te zijn van een geldige 
en afdoende verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) op de dag van de optocht. Dit kan een verzekering 
voor het trekkende voortuig en/of een separate praalwagenverzekering zijn. 
 
Om deel te nemen aan de optocht, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. 

• Creaties mogen plaatselijke politiek beogen, mits deze niet aanstootgevend, beledigend, kwetsend zijn en 
het zonder het noemen van namen geschiedt. 

• Creaties mogen slechts beperkt reclame voeren, zegge in een vak van 1 vierkante meter op de creatie. 

• Alle deelnemers moeten de hele route kunnen volgen in een wandeltempo (3 tot 4 km/uur) 
Bij het uitbeelden van de creatie moet getracht worden de optocht niet uit elkaar te laten vallen. ( dus geen 
grote gaten). 

• Het is niet toegestaan om de straat en/of tuinen langs de route van de optocht zodanig te vervuilen met 
hoeveelheden serpentines, confetti, papier of andere stoffen, dat dit overlast of vervuiling veroorzaakt. Het 
opruimen van de vervuiling of het herstellen van de schade, wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker. 

• Wagens dienen te zijn voorzien van een brandblusser en verbandtrommel. 

• Wagens dienen veilig te zijn gebouwd.  
Mocht tijdens het opstellen van de optocht blijken dat dit niet het geval is, kan deelname aan de optocht 
geweigerd worden. 

 De voorruit van het voertuig dient geheel vrij te zijn en moet een onbelemmerd zicht op de weg geven. 

 Bij grote wagens dienen er begeleiders voor en achter de wagen te lopen.  
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• Voor het produceren van geluid/muziek, in welke vorm dan ook, is tijdens de optocht een maximale 
geluidssterkte van 90 Db toegestaan( gemeten op 2 meter van de geluidsbron.)  
Het geluidsniveau op de gevels van woningen mag overdag niet meer bedragen dan 65 Db. Het niveau van 
het geluid/de muziek moet op een acceptabel niveau zijn en heeft slechts een functie als ondersteuning van 
de creatie. Het mag andere deelnemers van de optocht niet tot last zijn. Als Stichting Jeugdcarnaval Waspik 
meent dat het geluidsniveau te hoog is, kan zij de deelnemer sommeren om het niveau omlaag te brengen. 
Geeft de deelnemer hieraan geen gehoor, dan kunnen er andere consequenties volgen, waaronder 
diskwalificatie. 

 Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen in de optocht. 

 Het startnummer dient goed zichtbaar voor op de wagen te hangen. Bij loopgroepen dient het 
startnummer door de eerste loper / loopster gedragen te worden. Zaterdagmiddag met carnaval dienen de 
startnummers opgehaald te worden tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Het startnummer zal bij de ontbinding 
van de optocht   (bij de Prinsenwagen) weer worden ingenomen.  

 Het is voor bestuurders van Wagens en Trekkende voertuigen en alle deelnemers aan de optocht niet 
toegestaan om tijdens de optocht alcohol te gebruiken. Bij overtreding hiervan volgt diskwalificatie van de 
optocht en wordt de politie geïnformeerd. 

 
 

5. DIVERSEN 
 
Praotformulier  
Bij het opgaveformulier hoort ook een praotformulier. Tijdens de optocht staan er op 1 punt  spreekstalmeesters, 
die als de creatie voorbij komt allerlei wetenswaardigheden van deze groep onder de aandacht brengt. Dus dit ook 
graag invullen. 
 
Startnummer 

 Het startnummer kan op zaterdagmiddag voor de optocht tussen 16.00-17.00u bij de bonnenverkoop in 
“Den Bolder” opgehaald worden.. Dit nummer moet worden opgehaald door een volwassenen, die een lijst 
moet tekenen, waarbij deze aangeeft het “Optochtreglement” te hebben gelezen. Het startnummer zal bij 
de ontbinding van de optocht  (bij de Prinsenwagen) weer worden ingenomen.  

 
Optochtbegeleiding 
De optocht wordt begeleid door ten minste 6 gecertificeerde Verkeersregelaars, 3 of 4 duidelijk herkenbare 
Optochtregelaars, en 3 personen van de EHBO. 
De aanwijzingen van de Verkeersregelaars en de optochtregelaars dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
 
Afgelasten optocht 
Bij extreme weersomstandigheden, of andere calamiteiten, bepaald een vooraf samengestelde commissie, van 
bestuursleden en deelnemers aan de optocht of de optocht door kan gaan. 
 
Na de ontbinding van de optocht is het niet toegestaan, om attributen, flessen en/of glazen mee te nemen in Den 
Bolder.  
 
Het deelnemen aan deze optocht is voor iedereen voor eigen rekening en risico. 
Stichting Jeugdcarnaval Waspik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in welke vorm dan ook 
 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Jeugdcarnaval Waspik. 
 
 
 
                                                  Stichting Jeugdcarnaval Waspik  
 


