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1. INLEIDING 
 
Elk jaar wordt er door de carnavals vereniging 2 optochten georganiseerd. De zaterdag 
middag optocht en op de dinsdag de verlichte optocht.  
 
Lees dit bulletin goed voordat begonnen wordt met het maken van een attractie. 
Dit voorkomt dat in een later stadium problemen ontstaan. Wij als optocht commissie, 
wensen diegene die mee willen doen aan de carnavals optocht veel plezier tijdens het 
maken van de attractie en het meedoen tijdens de optocht(en). 
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2. REGLEMENT VAN DEELNAME 
 
U kunt met een carnavaleske voorstelling uitkomen in de volgende categorieën: 
 
Voor de Zaterdag optocht: 
1. Wagens 
2. Grote groepen (8 personen of meer) 
3. Kleine groepen 3 t/m 7 personen 
4. Individueel of Tweetal 
5. Kinderen  (dit kunnen ook groepen zijn, of grote groep kinderen met enkele 

volwassenen). 
 

 
 

2.1 CARNAVALESKE VOORSTELLING 
 
De voorstelling welke door de deelnemer wordt uitgebeeld tijdens de optocht dient een 
duidelijk carnavalesk karakter te dragen. De voorstelling mag geen merk of naamreclame 
bevatten van bedrijven of instellingen. De op het voertuig aanwezige merk- en type 
aanduidingen behoeven niet te worden verwijderd.  
Indien gebruik wordt gemaakt van een voorwagen tractor dient deze versierd te zijn. 
 
2.2 AFMETINGEN 
 
Bij wagens en combinaties van voertuigen dienen de afmetingen binnen redelijke 
grenzen te blijven. Hierbij dienen de volgende (maximale) afmetingen in acht te worden 
genomen: 
 
Lengte trekkend voertuig    5 meter 
Lengte van de wagen/voorstelling   10 meter 
Breedte   3,5 meter 
Doorrijhoogte  5,5 meter 
Vrije ruimte  0,3 meter  de minimale ruimte tussen wegdek en onderkant   
                                                           voertuig 
                   

 
Het trekkende voertuig dient in redelijke verhouding te staan tot de voorstelling. Met het 
oog op de veiligheid en presentatie tijdens de optocht verdient dit punt aandacht. 
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2.3 VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID 
 

• De constructie van wagens en combinaties van voertuigen moeten zowel voor de 
deelnemers als  het publiek veilig zijn. 

• Het is toegestaan snoep,  maar geen andere harde voorwerpen vanaf de wagens 
in het publiek te gooien. Slechts confetti  (dus geen papier uit een versnipperaar 
of zaagsel) is toegestaan. Gebruik hierbij uw gezond verstand zodat u anderen 
geen schade toebrengt.  Verder is vuur of open vuur niet toegestaan in de 
optocht. 

• Bestuurders van motorvoertuigen mogen tijdens de optocht geen gebruik maken 
van alcoholische dranken, dit geld ook voor de overige deelnemers, zie ook de 
jurering. Gebruik van Alcohol betekent onherroepelijk diskwalificatie. 

• De Carnavalsvereniging De sprokkelaars is niet aansprakelijk voor letsel en/of  
schade aan deelnemers en derden ontstaan tijdens deelname aan de optocht. 

• Wij adviseren u er zorg voor te dragen dat uw wettelijk verplichte verzekeringen 
in orde zijn.   

• Bij Letsel van deelnemers en/of derden, alsmede schade aan voertuigen en 
eigendommen van deelnemers en derden is de deelnemer zelf aansprakelijk. 

• Motorvoertuigen die deelnemen aan de optocht moeten volgens bestaande 
wettelijke verplichte bepalingen ten minste zijn verzekerd voor het risico van 
aansprakelijkheid (WA) 

• Vanuit de organisatie kan de deelnemer gevraagd worden een bewijs aan te 
dragen of er is voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht.  

• Indien de optocht door omstandigheden en of onvoorziene omstandigheden niet 
door kan gaan en vanuit de vereniging wordt daartoe het besluit genomen, kan er 
geen aanspraak gedaan worden op enig nadeel of geleden schade door de 
deelnemer. 

• Voor carnavalsvereniging de Sprokkelaars is het niet mogelijk collectief het risico 
van deelname aan deze optocht te verzekeren.  

• Voertuigen die een aansprakelijkheidsverzekering hebben, zijn niet standaard 
gedekt voor deelname aan optochten. Controleer dus of dit risico is 
meeverzekerd, of dat hiervoor tijdens de optocht dekking kan worden verleend 

• Bij landbouwvoertuigen is deelname aan optochten niet standaard gedekt. Wel 
zijn verzekeraars in veel gevallen bereid het risico voor de betreffende dag van de 
optocht inclusief aan en afvoer mee te verzekeren. Dit kan extra premie kosten. 

• Is een verzekeraar van het betreffende voertuig niet bereid het optochtrisico te 
verzekeren, dan dient voor dit voertuig door de deelnemer, de organisatie of de 
vereniging waartoe deze behoort een aparte verzekering te worden gesloten 

 
 
DEELNEMENDE WAGENS WORDEN DOOR DE OPTOCHT COMMISSIE VAN TEVOREN 
GEKEURD OP CARNAVALESKE KWALITEIT EN VEILIGHEID. 
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2.4   STARTNUMMERS 
 

 
Het startnummer wordt voor de categorie wagens in de weken voor de optocht door de 
optochtcommissie verstrekt op de bouwplaats van de wagen. 
Deze startnummers dienen op een duidelijk zichtbare plaats aan de voorstelling 
bevestigd te worden. Dit geldt voor de deelnemers in elke categorie. 
 
Startnummers voor alle andere categorieën dan de wagens worden voor aanvang van 
de optocht vanaf 11.30 uur uitgedeeld in het café bij Reimink, dit na schriftelijke 
opgave voor woensdag 15 Februari 2023 . Opgave vooraf aan de optocht is ook 
mogelijk echter vooraanmelding is onze voorkeur, dit i.v.m.  de voorbereiding. 
 
Het startnummer  is het bewijs van deelname aan de optocht.  
Na de prijsuitreiking bij Residentie Reimink welke voor de zaterdag middag is om plus 
minus 17.00 uur kunt u op vertoon van uw startnummer het prijzengeld ophalen. U kunt 
dit doen tot 1 uur na afloop van de prijsuitreiking. Daarna vervalt het recht op uitkering 
van dit geld, tenzij anders is afgesproken met de optochtcommissie. 
 
 
Het startnummer is het bewijs van deelname. 
 
Op vertoon van een startnummer uitkering van het prijzengeld. 
Prijzengeld af te halen na de prijsuitreiking tot ca. 1 uur na de prijsuitreiking in Residentie 
Reimink. 
 
De optochtcommissie kan op basis van de carnavaleske en technische kwaliteit van de 
voorstelling, tot aanvang van de optocht bepalen deelnemers uit te sluiten of geen 
prijzengeld uit te keren. Bij calamiteiten tijdens de optocht, kan zij tevens soortgelijke 
beslissingen nemen. 
 
Deelnemende wagens worden van tevoren bezocht. 
Afhankelijk van kwaliteit en veiligheid kunt u tot de aanvang van de optocht van 
deelname worden uitgesloten. 
 
De optochtcommissie bepaalt dan ook of een voorstelling wel of niet aan de optocht 
mag deelnemen en onder welke categorie. 
Voor Reclameobjecten dient u altijd in verbinding te stellen met de Optochtcommissie 
daar hiervoor speciale richtlijnen gelden. 
 
Ten overvloede delen wij u mede dat prinsenwagens deelnemen buiten mededinging. Zij 
ontvangen dan ook geen prijzengeld. 
 
 
 
 
 

http://www.sprokkelaars.nl/
mailto:info@sprokkelaars.nl


www.sprokkelaars.nl  Informatieboekje carnavalsoptocht zaterdag 18 Februari 2023 
info@sprokkelaars.nl  

2.5 DE ROUTE VAN DE OPTOCHT 
 
 
Route zaterdag optocht . 

 
 
Er lopen mensen van de sprokkelaars voor aanwijzingen tijdens het opstellen 
 
De route is als volgt: De start is bij Residentie Reimink. De Vilsterse straat in, vervolgen 
de Ds C. Keerstraat in, Hoogeboomstraat, Wederom de Ds C. Keersstraat, daarna de 
Kerkstraat op richting de residentie waar de ontbinding van de optocht zal zijn. 
 
 
 
3. REGELS MET BETREKKING TOT DE  ZATERDAGOPTOCHT 
 
De Lemelerveldse optocht 2023 zal plaatsvinden op zaterdag 18 Februari 
 
De optocht start om 13.00 uur precies. LET OP 13.00 uur START (dit kan nog wijzigen, 
i.v.m. met deelname, houdt de media in de gaten. We zullen dit tijdig kenbaar maken) 
De deelnemers dienen met hun voorstelling uiterlijk 12.30 aanwezig te zijn. 
Tijdens het opstellen, trekken en ontbinden van de optocht dient u zich te voegen naar 
de orders van de optochtcommissie (herkenbaar aan de rode jassen met het logo van de 
sprokkelaars) en de politie. 
De opstelling zal plaatsvinden op het Kroonplein bij Residentie Reimink. 
De wagens dienen deze te benaderen van de provinciale weg en de Dorpsstraat. 
Hier zullen medewerkers van de optocht commissie u verder begeleiden 
De ontbinding van de optocht zal plaatsvinden bij café het Hoekje. 
De prijsuitreiking voor alle categorieën zal plaatsvinden in de grote zaal van Residentie 
Reimink om plus minus 17.00 uur. 
Let op dat alle betrokkenen, dus ook de bestuurders van de voertuigen, carnavalesk 
gekleed dienen te zijn. 
 
 
Neem voorgaande punten goed in acht. Dit bevordert een goed en plezierig verloop van 
de optocht. Bij voorbaat dank. 
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4: DE JURY      
 
De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route.  
De Jurering vindt plaats door een onafhankelijke jury.  
De juryleden zijn samengesteld uit dames en heren uit Lemelerveld en omgeving, hebben 
affiniteit met carnaval en hebben geen directe relatie met Carnavalsvereniging de 
Sprokkelaars en de deelnemende wagenbouwers en groepen.  
 
Beroep en/of bezwaar tegen de juryuitslag is niet mogelijk. 
 
De voorjurering van de zaterdagoptocht begint om 12.30 uur vanaf de opstellocatie. 
 
De deelnemers dienen daartoe om deze tijd aanwezig te zijn. 
 
De jury voor de zaterdagoptocht bestaat uit plus minus 20 tot 30 personen, waarvan er 
ongeveer 15 de wagens beoordelen, 4/5 personen de grote groepen en kleine groepen, 
4/5 personen de tweetalen/individuen  en kinderen. 
 
 

Met betrekking tot het beoordelen van de wagens beoordelen de jury leden op de volgende 
categorieën:  

- Zelfbouw wagen:  Ja 25 punten / Nee 0 punten 
- Beoordeling Thema:  Max 30 punten 
- Kleurstelling wagen: Max 20 punten 
- Techniek:  Max 20 punten 
- Vormgeving afwerking:  Max 20 punten 
- Humor:  Max 30 punten 
- Grime/Kleding:  Max 20 punten 
- Algemene Indruk:  Max 30 punten 

 
Alle deelnemers in de categorie wagens sturen  bij inschrijving t.b.v. de juryleden een 
omschrijving van  de uitbeelding van de voorstelling. 

 
 

De overige categorie deelnemers, zoals de groepen, kinderen, en individueel/2tal worden als 
vanouds beoordeeld.  

Loopgroepen, tweetallellen/ individuelen en kinderen worden beoordeeld op: 
 
Idee/uitbeelding  max 20 punten 
Kostuum en grime  max 20 punten 
Activiteit/humor  max 20 punten 
Totaal indruk    max 20 punten 
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De deelnemers dienen het vallen van “gaten” in de optocht te voorkomen.  
Als de deelnemer een act uit wil voeren dan uitsluitend in voorwaartse richting. Een 
deelnemer herhaalt de act pas als de ontstane ruimte is dicht gelopen. 
Het niet nakomen van deze regel kan in de jurering worden meegenomen. 
 
 
De deelnemers aan de categorie wagens dienen: 
 

- Aan de voorzijde en achterzijde van de carnavals wagen duidelijk hun startnummer te 
voeren. 

- Per wagen 4 of 6 begeleiders aan te stellen die tijdens de optocht meelopen, 
De wagenbegeleiders moeten herkenbaar zijn d.m.v. oranje/rode veiligheidshesjes 
welke door de Sprokkelaars ter beschikking worden gesteld. 
 
 

Punten zullen gegeven worden in hele punten. 
Bij gelijk aantal punten zullen de juryleden elk onafhankelijk van elkaar en anoniem hun 
beste in de categorie aanwijzen. 
 
De beoordeling vindt plaats op basis van de waarneming tijdens de optocht. 
De startvolgorde is niet de volgorde in de optocht. 
Iedere deelnemer heeft een eigen startnummer corresponderend met de startnummers op 
de jury lijsten. 
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5. PRIJZENGELD ZATERDAGOPTOCHT 
 
Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door carnavalsvereniging de sprokkelaars met 
hulp van de diverse sponsoren. 
 
Prijzen zijn onderverdeeld in 5 categorieën: 
 

1. Wagens 
2. Grote groepen 
3. Kleine groepen 
4. Individueel-tweetal 
5. Kinderen 

 
 
 

wagens grote groepen kleine groepen 1-2 tal kinderen
1e prijs 495,00€              100,00€                   50,00€                 40,00€                  100,00€              
2e prijs 395,00€              80,00€                     40,00€                 35,00€                  80,00€                
3e prijs 295,00€              60,00€                     30,00€                 30,00€                  60,00€                
4e prijs 225,00€              50,00€                     20,00€                 25,00€                  50,00€                
5e prijs 175,00€              40,00€                     15,00€                 20,00€                  40,00€                
6e prijs 125,00€              30,00€                     15,00€                 15,00€                  30,00€                
7e prijs 100,00€              30,00€                     15,00€                 10,00€                  30,00€                
8e prijs 90,00€                30,00€                     15,00€                 10,00€                  30,00€                
9e prijs 80,00€                30,00€                     15,00€                 10,00€                  30,00€                
10e prijs 70,00€                30,00€                     15,00€                 10,00€                  30,00€                
11e prijs 10,00€                 5,00€                    20,00€                
12e prijs 5,00€                    20,00€                
13e prijs 5,00€                    20,00€                
14e  prijs 5,00€                    
15e prijs 5,00€                    
16e prijs 5,00€                    
17e prijs 5,00€                    
18e prijs 5,00€                    
19e prijs
20e prijs  
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6. CONTACT ADRESSEN 
 
 
Carnavalsvereniging de Sprokkelaars 
P/a Kim Schrijver 
Stationsstraat 1 
8152 BH  Lemelerveld 
secretariaat@sprokkelaaars.nl     info@sprokkelaars.nl 
 
 
Optochtcommissie zaterdag optocht/ Graag zoveel mogelijk contact via mail 
zaterdagoptocht@sprokkelaars.nl 
 
Bjorn Cents 06 20292174   Aanspreek punt zaterdag optocht 
Arno Slagman 06  52665918 
Marco Veltmaat 06 14507219 
 
 
Optochtcommissie verlichte optocht/Graag zoveel mogelijk contact via mail 
Richard van der Sligte 
Nijverheidsstraat 73 
8152 AH  Lemelerveld 
Tel: 06 22809526 
verlichteoptocht@sprokkelaars.nl 
 
 
7. AANMELDING 

 
ZATERDAGOPTOCHT 
 
Aanmelding voor de zaterdag optocht graag bij voorkeur vooraf door invullen van het 
aanmeldingsformulier op www.sprokkelaars.nl 
Voor de late deelnemers is er nog de mogelijkheid om op te geven tot een half uur voor 
aanvang van de optocht in het  café bij Reimink.  Echter vooraf opgave is t.b.v. van de 
jurering een voorkeur! 
 
Aanmeldingsformulier 2023 is in te vullen op www.sprokkelaars.nl onder kopje 
Zaterdagoptocht  
(graag voor  15 februari 2023) 
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Verklaring verzekeringsbewijs 
 

 
 
 

 
Deelnemer: ………………………………………….  
Contactpersoon: …………………………………… 
Plaats: ………………………………………………. 
Datum: ……………………………………………… 
 
 
Betreft: deelname aan de Zaterdag Carnavalsoptocht, georganiseerd door 
Carnavalsvereniging de Sprokkelaars d.d. 18 februari 2023. 
 
 
In verband met deelname aan de  Carnavalsoptocht in Lemelerveld verklaart 
ondergetekende dat het (al dan niet) trekkende motorvoertuig, die op welke wijze dan ook 
onderdeel uitmaakt van de totale presentatie, op deugdelijke en wettelijk juiste wijze voor 
het onderhavige evenement is verzekerd.  
 
Door ondertekening verklaart ondergetekende als contactpersoon namens deelnemer dat 
deze verklaring naar waarheid is ingevuld. Deelnemer vrijwaart Carnavalsvereniging de 
Sprokkelaars van aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door het 
motorvoertuig met bijbehorende aanhanger(s) alsmede door toerekenbare handelingen van 
deelnemers die zich in of op het voertuig of aanhanger bevinden. 
 
 
 
Naam en handtekening contactpersoon: 
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