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Agenda
1. Reglement wagens

2. Voorschriften zelfrijdende wagens

3. Reglement bogen, straatversiering

4. Regels voor de chauffeurs

5. Verzekering

6. Route optocht

7. Volgorde van de optocht

8. Jurering van de wagens

9. Jurering van de bogen en 

straatversiering

10. Bouwvergoedingen 

11. Prijzen 

12. Afvoeren afval na afloop van het feest 



Reglement wagens

• De bouw.

• Deelnemers.

• Het ontwerp.

• Maximale hoogte 3,80 meter en de breedte 3.00 

meter.

• Afstand wegdek en onderzijde van de ombouw moet 

minimaal 25 cm. zijn.

• Levende dieren zijn niet toegestaan. 

• Figuranten fixeren. Maximale stahoogte van 

figuranten bedraagt 1,50 m vanaf de grond

• De organisatie zorgt voor naamborden (links en 

rechts)



Zelfrijdende wagens

• In goede technische staat verkeren.

(Dit geldt ook voor de trekkers)

• Zelfrijdende voertuigen moeten zijn 

voorzien van een trekoog, aan boord een 

trekstang hebben en een goed opgeladen 

reserve accu. 



Reglement bogen en 

straatversiering

• De afstand tussen het wegdek en de onderkant van 

de boog dient minimaal 4.20 meter te bedragen. De 

staanders moeten minimaal 60 cm uit de kant van 

de weg worden geplaatst.

• Zelf verantwoordelijk voor de boog en 

straatversiering.

• Zelf verantwoordelijk indien er een kabel of leiding 

wordt vernield.



Regels chauffeurs

• Bestuurders van trekkers min.16 jaar en in 

het bezit van een geldig tractorrijbewijs.

• Geen passagiers op de trekkers.

• Geen personen op de dissel tussen trekker 

en wagen.

• Chauffeurs van zelfrijdende voertuigen 

moeten in het bezit zijn van een geldend en 

geldig rijbewijs.

• Gebruik van alcohol voor,  tijdens en in de 

pauze van de optocht is niet toegestaan.



Verzekering

• Het comité heeft een 

evenementenverzekering afgesloten.

• Trekkers en zelfrijdende voertuigen 

vallen hier niet onder. 



Route optocht



Volgorde optocht

Harmonie Vries

1. Sprookjes

2. Griezelen

3. Fantasiewereld

4. De Roma’s

5. Café Halfweg

6. Frankrijk Cést la vie

blaaskapel

7. Dia de los muertos

8. Steampunk 

9. Flodder

10. Roemrucht Rusland

11. Allo Allo

12. 1001 nacht 

Muziekkorps

13. Wicked Casino

14. Bierbrouwers

15. De oude Snik

16. New Kids

17. De zigeuners



Jurering wagens

• 11.30 uur    Voor aanvang start zonder figuranten.

• 12.30 uur    Voor aanvang met figuranten. 

• 13.10 uur    Jurering schoolwagens met figuranten

• Tijdens de optocht.

• Publieksprijs

• Tijdstip opstellen wordt nog bekend gemaakt.



Jurering bogen en straatversiering 

Zaterdag 8 juni. Tijden volgen.

Route van jurering zoals de route van de 

optocht.

Randgebeuren (spektakel) wordt 

meegenomen met de jurering.
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Vergoedingen

• Schoolwagens € 200

• Jeugdwagens t/m 21 jaar € 200

• Dorpswagens € 150

• Straatversiering € 100

• Straatversiering en boog (bogen) € 200



De prijzen

• Schoolwagens 

• Dorpswagens

• Bogen

• Straatversiering

• Publieksprijs Wisselbeker en eeuwige roem

Aanmoedigingsprijs



Afvalinzameling

• Gescheiden inzamelen.

• Chemisch (verf) afval, ijzer e.d. gratis 

inleveren bij de gemeente.

• In handzame stukken

• Storttijd. (Inplannen of na telefonische 

afspraak??)



VRAGEN?



Bedankt voor jullie aandacht en

SUCCES
met de voorbereidingen




