2019 OPTOCHT
REGLEMENT

Stichting Vrienden van Carnaval Wouw
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De stichting vrienden van carnaval Wouw aanvaard geen enkele aansprakelijkheid.
Deelname aan de optocht. Het komen en gaan naar de plaats van opstelling en het
vertrekken vanaf het ontbindingspunt is voor eigen risico. U dient zich altijd strikt
te houden aan de verkeersregels.
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I

INSCHRIJVINGEN

Artikel 1

Moment van inschrijving

Zij die willen deelnemen aan de optocht op dinsdag 5 maart 2019 dienen zich op te geven
bij de Commissie Optocht van de Stichting vrienden van carnaval wouw, dit kan via
de website of bij het ophalen van het startnummer tot uiterlijk zondag 3 maart
12.00 uur Na dit tijdstip worden er geen inschrijfformulieren meer geaccepteerd.
Reglementen is te downloaden, en inschrijven is mogelijk via www.paplaand.com
De clubs die een wisselprijs in hun bezit hebben, gewonnen tijdens de Optocht van
2018, dienen deze naar de inschrijving mee te nemen en aldaar in te leveren. ???

Artikel 2

Verantwoordelijk persoon

Bij inschrijving worden naam, adres enz. opgegeven van de persoon, die verantwoordelijk
is voor de groep en de begeleiders. Hij of zij zorgt dat het indelingsnummer op de
vastgestelde tijd wordt afgehaald. Afhalen dient te geschieden op zondag 3 maart
2019 tussen 11 en 12 uur in eetcafé “in den veehandel “markt 30 te wouw.
Artikel 3

Categorie

Bij de opgave als deelnemer aan de optocht dient opgegeven te worden in welke
categorie men wenst deel te nemen:
Grote wagens
lengte > dan 5.00 mtr breedte max 4 .00 mtr hoogte max 9.00 mtr
Middelgrote wagens
lengte max 5.00 mtr breedte min 2.00 mtr max 2.25 mtr
hoogte min 2.25 mtr max 5.00 mtr
Kleine wagens
lengte max 2.00 mtr breedte max 2 .00 mtr hoogte max 2.25 mtr
Grote groep
meer dan 8 personen
Kleine groep
minder dan 8 personen
Jeugd
t/m groep 8
Paren
2 personen (minimale leeftijd van deelnemers is 13 jaar)
Enkelingen
1 persoon (minimale leeftijd is 13 jaar)
Dweilband
Bij inschrijving dient een ontwerptekening met uitleg/onderbouwing van het ontwerp
te worden overlegd. Deze uitleg mag een maximale lengte van 300 woorden hebben en
zal als achtergrondinformatie dienen voor de jury.
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Artikel 4

Wijziging categorie

Het hoofd van de Commissie Optocht van de Stichting vrienden van Wouw behoudt zich
te allen tijde het recht om een inschrijving, welke niet voldoet aan de categorie
waarvoor is ingeschreven, in een andere categorie te plaatsen.

Artikel 5

Uitsluiting van jurering

Deelnemers die ingeschreven zijn voor een bepaalde categorie en die blijkens
vaststelling van de optochtjury in de optocht in een andere categorie thuishoren,
worden niet geklasseerd. Zie par VII art 1 en 2. Als de maximale maatvoering van de
wagens wordt overschreden worden deze uitgesloten van deelname aan de optocht.
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II

UITSLUITINGEN

Uitgesloten van deelname zijn:

Artikel 1
Zij die kwetsende en of aanstootgevende en of onsmakelijke voorstellingen
uitbeelden, evenals personen in religieuze gewaden of kledij alsmede personen
gekleed in licht ontvlambare kostuums.
Artikel 2
Deelnemers die voor het vertrek en tijdens de optocht alcoholische dranken bezitten en
of gebruiken worden onmiddellijk verwijderd en zijn uitgesloten van een prijs.
Artikel 3
Het is verboden dieren in de optocht mee te voeren, evenals vuurwerk, rookbommen e.d.
te ontsteken, alsmede het bekladden van het wegdek van het optochtparcours en het
bij zich hebben en / of verspreiden van producten die hinderlijk zijn voor het publiek of
de andere optochtdeelnemers (b.v stank, veren, hooi of stro)
Artikel 4
Indien er in een onderdeel van de optocht een reclameboodschap wordt meegedragen
of uitgedragen, dan wordt dit onderdeel onmiddellijk uit de optocht verwijderd en
vervalt het recht op prijzen. Dit onderdeel wordt dan eventueel overgeplaatst naar de
reclamestoet.
Artikel 5
Deelnemers waarvan de creatie niet meer veilig is naar het inzicht van de Commissie
Optocht zullen worden verwijderd alsmede deelnemers welke zich niet houden aan
het reglement worden door de jury van deelname uitgesloten.
Artikel 8
Uitsluiting van deelname wordt medegedeeld door het hoofd van de Commissie Optocht
van de stichting vrienden van Wouw
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III

ALGEMENE INSTRUCTIES

Artikel 1

Zichtbaarheid indelingsnummer

Tijdens de optocht dienen de deelnemers het indelingsnummer duidelijk en zichtbaar
te dragen c.q. aan te brengen.
Artikel 2

Alcohol/Stimulerende middelen

INGEVOLGE VAN DE GEMEENTELIJKE VERORDENING IS HET VERBODEN
ALCOLHOUDENDE DRANKEN OF STIMULERENDE MIDDELEN TE GEBRUIKEN
VOOR EN TIJDENS DE OPTOCHT. Dit geldt voor alle deelnemers. Bij constatering van
gebruik worden de deelnemers uit de optocht verwijderd en vervallen alle rechten op
eventuele prijzen.
Artikel 3

Begeleiding

Personen beneden de 13 jaar dienen onder begeleiding van personen van 20 jaar of
ouder aan de optocht deel te nemen c.q. in te schrijven.
Artikel 4

Gemaskerde deelname

De Stichting vrienden van Wouw doet een dringend verzoek aan elke deelnemer om niet
gemaskerd deel te nemen aan de optocht.
Artikel 5

Blustoestellen

De wagens zijn verplicht drie goedgekeurde en gebruiksklare draagbare blustoestellen
met een minimale inhoud van tenminste 5 kg (bijvoorbeeld bluspoeder voor de
brandklasse A, B en C) en een blusdeken mee te voeren. Tevens moet iedereen bij of
op het deelnemende voertuig bekend zijn met de juiste bediening van deze
apparatuur. De aanwezige brandblusmiddelen moeten altijd in een goede en
gebruiksgerede staat verkeren en voor iedereen bereikbaar zijn.
Artikel 6

Verzekering motorvoertuigen

Alle motorvoertuigen welke deelnemen aan de optocht dienen te zijn verzekerd.

Artikel 7

Retourneren indelingsnummer

De indelingsnummers dienen onbeschadigd bij de prijsuitreiking te worden ingeleverd
(geen nummer geen prijs).
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Artikel 8

Aankondiging creatie

U kunt uw creatie aankondigen door middel van een persoon voorafgaande aan uw
creatie,
b.v. op een fiets of lopend met een korte uitbeeldingstekst (en het indelingsnummer).
Artikel 9

Muziek

Het is alleen toegestaan levende of mechanische muziek mee te voeren of ten gehore
te brengen met een geluidsniveau van 75 db(A), gemeten ter plaatse van de gevels
van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemming (bijvoorbeeld een woning).
Eventueel opgelegde BUMA rechten zijn voor eigen rekening van de deelnemer.
Artikel 10

Veiligheid

Elke wagen moet van deugelijke constructie zijn en mag geen rommel meevoeren. Bij
uitgebouwde wagens dient er constant een toezichthouder aanwezig te zijn, zodat
toeschouwers geen letsel kunnen oplopen
Artikel 11

Opstellen

Bestuurders van voertuigen dienen tijdens het opstellen bij het voertuig te blijven.
(Controle door Commissie Optocht).
Zij die niet op het voor opgestelde tijdsstip bij het opstellen aanwezig zijn, moeten
achteraan de optocht aansluiten.

Artikel 12

Vertrek

De optocht vertrekt stipt om 14.11 uur. De leider van de optochtcommisie geeft het
startsein
Artikel 13

Begeleiding i.v.m. veiligheid

De categorie grote en middelgrote wagens dienen voldoende begeleiders bij en om
de wagen te hebben in verband met de veiligheid. De hoofdverantwoordelijke begeleider
dient een door Commissie Optocht verstrekt herkenningsteken zichtbaar te dragen.

Artikel 14

Generatoren

Deelnemers die gebruik maken van generatoren dienen deze deugdelijk te bevestigen en
het gebruik van brandstof tot een minimum te beperken.
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IV

PRAKTISCHE WENKEN

Artikel 1
Het opvoeren van een leutige actie tijdens de optocht mag uiteraard, maar mag geen
enkele aanleiding geven tot het hinderen of belemmeren van de overige deelnemers. De
actie moet dan ook lopend/trekkend plaatsvinden.

Artikel 2
Regelmatig achterom kijken of er gaten vallen, anders tempo aanpassen. Een
minimale tussenruimte houden van 10 meter tussen u en uw voorganger.

Artikel 3
Bij een ernstige storing dient u de dichtstbijzijnde boer van de Stichting vrienden
carnaval Wouw met portofoon te waarschuwen, deze boer met portofoon stelt het hoofd
Commissie Optocht op de hoogte en neemt de nodige maatregelen.
Artikel 4
Indien een creatie tijdens de optocht defect raakt, dient deze onmiddellijk desnoods
met behulp van het publiek uit de route verwijderd te worden om de overige deelnemers
van de optocht te laten passeren.
Ook dient men de dichtstbijzijnde boer van de S.A.C met portofoon te waarschuwen;
deze boer met portofoon stelt het hoofd Commissie Optocht op de hoogte. Later kan
de gerepareerde creatie weer aansluiten. Laat de boer van de S.A.C. het hoofd
Commissie Optocht hiervan in kennis stellen.

Artikel 5
De deelnemers met een wagen dienen zich ervan te verzekeren dat de wagen in staat is
om alle bochten in de route te kunnen nemen. Let op dat de wagens het tempo niet
verhogen, loopgroepen kunnen dan immers niet volgen.

Artikel 6
Alleen hoofd Commissie Optocht geeft opdracht tot het stoppen van de optocht.
Artikel 7
Bij opheffing van een oponthoud meldt het hoofd van Commissie Optocht dit aan
alle optochtbegeleiders met portofoons.
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2

Brandveiligheid

Creaties dienen uit oogpunt van (brand)veiligheid aan de volgende punten te voldoen:
a. De accu’s van de deelnemende voertuigen dienen deugdelijk te zijn bevestigd.
b. Aggregaten van deelnemende voertuigen moeten zo zijn opgesteld dat deze bij
een calamiteit direct te verwijderen zijn. Bij gebruik van aggregaten moet ter
voorkoming van elektrocutie gebruik worden gemaakt van een deugdelijke
bekabeling.
c. Brandgevaarlijke stoffen moeten in deugdelijke metalen jerrycans of andere
deugdelijke reservoirs zijn opgeborgen, met een maximum van 20 liter.
d. Op of aan deelnemende carnavalswagens zijn geen losse of verplaatsbare
brandbevorderende materialen of goederen toegestaan. Ook mogen
warmtebronnen die warmer worden dan 80 graden Celsius niet in de nabijheid van
brandbevorderende materialen of goederen worden geplaatst.
e. Tussen spots en versieringen moet minimaal een afstand van 50 cm aanwezig zijn.
f.

Elektrische voorzieningen moeten gezekerd en kortsluiting veilig zijn. Kabelhaspels en
verlengsnoeren moeten geheel afgerold zijn.

g. Als er personen op, in of onder het bouwwerk van de wagen aanwezig zijn moeten
deze altijd via een ontsnappingsluik de wagen kunnen verlaten. (dit luik heeft een
minimale afmeting van 0.6 x 0.8 meter)
h. Versieringen van textielproducten en of stofferingen mogen niet gemakkelijk
ontvlambaar zijn en er mag bij een eventuele temperatuurverhoging geen
druppelvorming zijn. Bij voorkeur dient er geen gebruik gemaakt te worden van
materialen zoals plastic en piepschuim of gerelateerde producten.
i.

De bouwclub is verantwoordelijk voor een veilige en deugdelijke constructie. De
beweegbare en uitstekende onderdelen moeten een dusdanige valbeveiliging hebben
dat deze te allen tijde aan de hoofdconstructie blijven vastzitten op een dusdanige
wijze dat het publiek hierdoor nimmer geraakt kan worden. Voorts dienen de creaties
zodanig stabiel te zijn dat ze in voldoende mate eventuele negatieve invloeden op de
stabiliteit kunnen weerstaan (zoals krachtige wind, een lekke band of asbreuk) zodat
omvallen of kantelen vrijwel uitgesloten is.
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j.

Deelnemers dienen te zijn geïnstrueerd over de maatregelen ten aanzien van het
voorkomen van brand.

k. De rijdende gedeeltes dienen te zijn voorzien van een rem, keggen of stopblokken.
l.

De zijkanten in/om/voor de wielen van rijdende gedeeltes (dus ook van trekkers)
moeten afgedicht zijn danwel voldoende beveiligd door middel van begeleiding welke
erop toeziet dat toeschouwers niet in de nabijheid van de wielen kunnen komen.

m. Als optochtdeelnemers plaatsnemen op een oplegger moet deze aan de voor-, achteren zijkanten voldoende zijn afgeschermd
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V

JURERING

Artikel 1
De deelnemers aan de optocht in Wouw worden op vijf punten door de jury beoordeeld:
1.

Vormgeving
 De opbouw van de delen van de creatie vormt een samenhangend geheel.
 Reeks van toegepaste kleuren is op elkaar en op de uitbeelding van het motto
afgestemd.
 De creatie is van een passende versiering.
 De creatie is vernieuwend / origineel.

2.

Uitbeelding eigen motto
 De bedoeling, uitstraling en sprekendheid van de creatie is meteen duidelijk
(bijvoorbeeld van de karikaturen).
 Van de creatie bestaat geen tweede exemplaar/voorbeeld.
 De creatie is van een passende muziek voorzien.
 Figuranten zijn gemaskerd en in overeenstemming met de creatie en
versterken met hun (toneel)spel de uitbeelding van het eigen motto.

3.

Beweging en of actie
 Het totaal van de beweging(en) draagt bij aan de uitbeelding van het motto.
 Het (toneel)spel van de deelnemer(s) of figuranten is overtuigend en
enthousiast.

4.

Afwerking
 Gebruikte (bouw)materialen zijn op een functionele en gepaste manier
toegepast.
 De creatie is netjes afgewerkt.

5.

Carnavalesk (punten tellen dubbel)
 De (inter)actie van de creatie amuseert de toeschouwers.
 De creatie is op meerdere wijze uitlegbaar (dubbele bodem) in woord /
uitbeelding of een ludieke vondst.
 De creatie is een karikatuur van het leven waarin zaken worden omgedraaid en
/ of uitvergroot.

Artikel 2
De jury is gehouden om voorafgaand aan de optocht vast te stellen of de deelnemer voldoet
aan de gestelde eisen van dit reglement. Indien afwijkingen worden geconstateerd dan treedt
de voorzitter van de jury in overleg met het Hoofd van de Commissie Optocht.
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VI

PRIJZENVERDELING

Artikel 1
Voor de Prinsenwagen, grote en middelgrote wagens is startgeld gereserveerd, hiervoor
dient minimaal twee/derde van de route gereden te worden
Vergoeding /startgeld 2019
Prinsenwagen
€ 325,-Grote wagens
€ 150,-Middelgrote wagens
€ 100,--

De geldprijzenverdeling 2017 is als volgt:
Categorie
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Grote wagens
€ 200,-€ 190,-€ 170,--

Categorie
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Middelgroot
€ 100,-€ 90,-€ 80,--

Aan de vermelding van bovengenoemde prijzengelden is de uiterste zorg besteed. In het
onverhoopte geval van (druk)fouten kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Artikel 2
De behaalde prijs wordt na het bekend maken van de prijzen contant tegeninlevering van
de startnummers uitgekeerd. Het niet inleveren van het startnummer betekend ook geen
prijs.
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VII

ALGEMEEN

Artikel 1
De jury werkt geheel onafhankelijk van de Stichting vrienden van Wouw
Artikel 2
Over de uitslag van de jury valt niet te discussiëren
Artikel 3
In het multicultureel centrum de Geerhoek Kloosterstraat 19B 4724 EE Wouw. worden op
de dag van de optocht omstreeks 17.44 uur de prijzen bekendgemaakt en uitgereikt
door de Commissie Optocht.
Artikel 5
Als er deelnemers zijn die met een gelijk aantal punten eindigen in welke categorie dan ook
worden 2 punten extra toegekend aan die deelnemer die het motto van Wouw voert. Indien er
dan nog een gelijk puntenaantal is wordt de prijs gelijkelijk verdeeld onder de winnaars
Artikel 6
Mocht er een wagen in een categorie tijdens de optocht door materiaalpech uitvallen, dan
wordt deze toch beoordeeld volgens de puntenlijst.

Artikel 7
Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor de door hen veroorzaakte schade aan personen,
goederen en eigendommen. Zowel bij het aanrijden, tijdens, en na de optocht.

Artikel 8
Het is verboden aan het openbaar groen te snoeien. (controle door gemeente)
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VIII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 1
Mocht de optocht om redenen buiten de wil of schuld van de Stichting vrienden van Wouw
geen doorgang kunnen vinden, dan kan geen verhaal op de Stichting vrienden van
Wouw worden gehaald voor de gemaakte kosten en / of prijzengeld.

Artikel 2
Zij die opbouwen op een door de Stichting vrienden van Wouw aangewezen plaats,
dienen uiterlijk om 12.00 uur aanwezig te zijn en om 13.45. uur vertrek klaar te staan, in
volgorde van opstelling.

Artikel 3
Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.15 uur op hun vastgestelde plaats te staan.. Bij
deelnemers die niet opgesteld staan, worden door de Jury punten in mindering gebracht.
De deelnemers dienen het optochtparcours volledig af te leggen, tenzij anders besloten in
samenspraak met het hoofd Commissie Optocht

Artikel 4
Vermijd bij het aanrijden naar uw opstelplaats zoveel mogelijk de route van de optocht.
Artikel 5
De route van de optocht is als volgt:
Opstellen:
Opstellen van de optocht gebeurt op:
Industrieterrein de Donken en de Spellestraat.
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Artikel 6
Het vertreksein voor de optocht wordt exact om 14.11 uur gegeven.

Artikel 7
Iedere deelnemer die inschrijft voor de optocht in Wouw verklaart zich onverwijld akkoord met
dit reglement.

Artikel 8
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Optocht van de stichting
vrienden van Wouw

De Stichting Vrienden van carnaval Wouw
wenst u veel succes!
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