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Aanvullend reglement Blaalse Lichtstoet 30 maart 2019 
 
Betreft: Lichtstoet te Bladel op zaterdag 30 maart 2019. 
Aan: alle deelnemers. 
Teneinde misverstanden te voorkomen, verzoeken wij U om U goed op de hoogte te stellen van deze 
regels. 
 
Art. 1.  Opstelling voor de stoet vindt plaats bij de Beatrixlaan / Van Disselllaan. Men dient zich te 

melden bij de kruising Van Dissellaan – Europalaan. Men dient zich op te stellen aan de 
rechterzijde van de weg in de marsrichting. Loopnummers kunt U afhalen op donderdag 8 
maart van 19:30 tot 20:30 uur in Den Herd te Bladel. 

 
Art. 2.  De optocht vertrekt exact om 20:00 uur vanaf de Markt. Eenieder dient minimaal een uur 

voor vertrek aanwezig te zijn. 
 
Art. 3.  De Route: Markt, Europalaan, De Korte Vore, Victor de Bucklaan, Burgemeester van 

Houdtplein, Torenbogt, Burgemeester Goossensstraat, Van Dissellaan, Markt. 
 Route op Google maps  
 De wagens worden opgesteld op de markt. Alle wagens blijven verlicht tot 23:00 uur.  
 
Art. 4.  De uitslagen worden om 24:00 uur bekend gemaakt in Den Herd te Bladel. 

Het is niet toegestaan om confetti mee te nemen in de zaal. Daarnaast is het niet toegestaan 
om bier te gooien in de zaal. Schade wordt ingehouden op het start- en prijzengeld.  

 
Art. 5.  De jury, die zich zal opstellen langs de route, beoordeelt de deelnemers vooral op 

onderstaande punten (ook trekkende voertuigen vallen onder de beoordeling): 
 

• WOW-factor 
De eerste indruk van het gehele plaatje. Het totaal plaatje en/of de algemene indruk. 

• Uitvoering 
De uitvoering van de loopgroep. Het enthousiasme en interactiviteit met het publiek.  

• Techniek 
Hoe is de wagen technisch uitgevoerd. Hoe is de wagen technisch verlicht.  

• Thema 
Het idee, samenhang in het hele loopnummer en carnavaleske.  

• Afwerking 
Afwerking van de wagen. Kleurgebruik, kleding van de deelnemers.  
Het aggregaat wordt meegenomen in de afwerking. Een ingebouwde aggregaat heeft de 
voorkeur. Een goed verlichte aanhanger heeft de voorkeur boven een niet verlichte 
aanhanger.  

• Verlichting 
Totale verlichting en verlichting verdeling (Geen overdaad aan licht). Zijn de contouren 
duidelijk. Is de loopgroep zichtbaar. 

 
Begeleiders mogen afwijkende kleren hebben ivm herkenbaarheid. Ze worden wel 
meegenomen in het totaalplaatje.  

 
Art. 6.  Er zijn 3 soorten deelnemers die door inschrijving in aanmerking kunnen komen voor prijzen 

en/of startgelden: 
a. Wagens; 
b. Groepen; 
c. Individuelen. 

https://www.google.nl/maps/ms?msid=206123247580797944745.0004cdc6718e2c3530036&msa=0&ll=51.367628,5.21666&spn=0.008534,0.024698
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Onder deelnemers wordt verstaan: personen die niet meer (als leerplichtige) op de 
basisschool zitten. De minimale leeftijd om deel te nemen is 10 jaar.  

 
Art. 7.  Onder ingeschreven “Wagen” wordt verstaan: een voertuig van minimaal 2,5 m. breed en 6 

m. lang (ter beoordeling van de commissie optochten). De wagen mag niet breder zijn dan 4 
meter. Een groep personen mag deel uitmaken van het geheel.  
Startgeld bedraagt 450 Euro. 

 
Art. 8.  Onder ingeschreven “Groep” wordt verstaan: 3 of meer “verlichte” personen die niet (als 

leerplichtige) op de basisschool zitten en die gezamenlijk een idee uitbeelden. Een voertuig 
mag deel uitmaken van het geheel mits de oppervlakte kleiner is dan 2,5 m. breed en 6 m. 
lang (ter beoordeling van de commissie optochten). 
Startgeld bedraagt 100 Euro. 

             Bij 10 of meer personen bedraagt het startgeld 225 Euro per groep. 
 
Art. 9.  Onder ingeschreven “Individueel” wordt verstaan: 1 of 2 “verlichte” personen die niet (als 

leerplichtig) op de basisschool zitten die gezamenlijk een idee uitbeelden. Een voertuig mag 
deel uitmaken van het geheel mits de oppervlakte kleiner is dan 2,5 m. breed en 6 m. lang 
(ter beoordeling van de commissie optochten). 
Startgeld bedraagt 45 Euro. 

 
Art. 10.  Startgelden worden alleen (voor 100%) uitbetaald wanneer de deelnemer de hele tocht 

verlicht heeft voltooid. Voor wagens en groepen wordt het startgeld en eventuele prijzengeld 
uitbetaald als het verlichte loopnummer is ingeleverd aan de organisatie. De commissie 
Optochten heeft de mogelijkheid om later alsnog te besluiten om niet het volledige bedrag te 
betalen maar een gedeelte (minimaal 25%).  

 
Art. 11.  Open vuur op de wagen is ten strengste verboden. Open vuur in de loopgroep wordt 
toegestaan mits de brandweer het goedkeurt. De deelnemer moet tijdens het ophalen van het 
loopnummer doorgeven als er in de loopgroep gebruik gemaakt wordt van open vuur. De brandweer 
zal dit voor de optocht controleren.  
 
Art. 12. Als er door omstandigheden de optocht niet door kan gaan dan wordt de optocht niet op een 
andere dag georganiseerd. Het is organisatorisch niet mogelijk om het bijvoorbeeld een week later 
door te laten gaan. Er wordt dan ook geen prijsuitreiking georganiseerd door de organisatie. Indien de 
lichtstoet door overmacht wordt afgelast worden startgelden niet uitbetaald. 
 
Art. 13.  De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname uit te sluiten indien de 

deelnemer niet aan de, door de organisatie, verwachte kwaliteit van de lichtstoet voldoet. 
 
Art. 14.  Deelnemers die in aanmerking willen komen voor prijs en startgeld, moeten ingeschreven 

staan, checklist ingeleverd en voorzien zijn van een loopnummer. Dit nummer moet duidelijk 
zichtbaar en verlicht aan de voorzijde en achterzijde(wagens) gevoerd worden. 

 
Art. 15.  De prijzen zijn als volgt: 

 Wagen Groep Individueel 

1e prijs €225+beker €150+beker €70+beker 

2e prijs €200+beker €100+beker €60+beker 

3e prijs €150+beker €50+beker €50+beker 

4e prijs €100  €35 

5e prijs €50  €20 

6e prijs €35   

7e prijs €35   

8e prijs €20   

9e prijs €20   

Publieksprijs €100 €75 €50 

  
 Aanmoedigingsprijs: 100 Euro, wordt beoordeeld door de commissie optochten. 
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Wisselbeker: Elke jaar krijgt de winnaar van de wagens de wisselbeker mee maar moeten 
deze beker weer aan het einde van het jaar inleveren. Als een groep de wisselbeker 3 keer 
achterelkaar wint, mogen ze de wisselbeker houden.  

 
Art. 16.  De stoet zal worden begeleid door ordecommissarissen. Instructies van deze mensen 

dienen opgevolgd te worden. 
 
Art. 17.  Alle wagens en loopgroepen die gebruik maken van een aggregaat moeten minimaal 

donderdag 28 maart 2019 de checklist inleveren. De checklist wordt een uur voor het starten 
van de optocht gecontroleerd.  
 
Enkele punten waar de brandblusser aan moet voldoen: 

• Een wagen moet minimaal 2 brandblussers van minimaal 6 kg bij zich hebben. 

• Een loopgroep moet minimaal 1 brandblusser van minimaal 6 kg bij zich hebben. 

• De brandblusser moet makkelijk te pakken zijn en op een vaste plaats op de wagen 
aanwezig zijn. Een brandblusser mag niet vastgebonden zijn. Zie hieronder de 
voorbeelden om een brandblusser op te hangen.  

• De brandblusser moet voorzien zijn van een keuringsdatum en de datum mag niet 
verlopen zijn. 

De commissie optocht heeft het recht om deelnemers uit te sluiten als de brandblusser(s) 
niet aanwezig is (zijn).  

  
Brandblussers zijn te huur bij Vopa, Sportparkstraat 34 Bladel. Tel: 0497-387110 
Ook is het mogelijk om bij Vopa de brandblusser te laten keuren.  

 

  
 Voorbeelden hoe de brandblusser bevestigd moet worden 
 
Art. 18.   
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• De, bij de start, toegewezen plaats dient de gehele route gehandhaafd te blijven. De 
snelheid mag niet hoger of lager zijn dan de normale snelheid die voor een goed 
verloop van de gehele optocht noodzakelijk is. Bij twijfel dient men contact op te 
nemen met een van onderstaande personen.  

• Lichtbundels, zoals bouwlampen etc., mogen niet gebruikt worden omdat deze 
hinderlijk kunnen zijn voor anderen.  

• Op personen mag absoluut geen voltage groter dan 50 volt gevoerd worden. 

• Contactdozen mogen zich niet buiten de wagen bevinden. 

• Elektriciteitskabels mogen niet over de grond slepen. 

• Overige reclame of collecte is buiten de uitdrukkelijke toestemming van C.V. De 
Muggezifters niet toegestaan. 
 

Art. 19. Zondag 31 maart 2019 moeten alle wagens voor 12:00 opgehaald zijn.  
 
Art. 18.  Het inschrijfformulier dient uiterlijk 15 januari 2019 ingeleverd te zijn bij: 

Erik Tenbült  
Beukenbos 65  
5531 MP Bladel  
Tel: 06-18873612 
E-mail: Optochten@muggezifters.nl 

               
De datum van inschrijving is medebepalend voor deelname. 

              Het inschrijfformulier is ook te vinden op onze website: www.muggezifters.nl 
 
Art. 19.  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie Optochten. 

http://www.muggezifters.net/

