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Aanvullend reglement Carnavalsoptocht Bladel zondag 3 maart 2019 
 
Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij U om U goed op de hoogte te stellen van deze 
regels. Overtreding van dit reglement kan diskwalificatie betekenen. 
 
Art. 1.  Opstelling voor de optocht bij Raamloop\Rond deel, aan rechterzijde van de weg in de 

marsrichting. Loopnummers hiervoor afhalen op donderdag 28 februari 2018 van 19:30 tot 
20:00 uur in Den Herd te Bladel. 

 
 Art. 2.  De kinderoptocht vertrekt exact om 13:00 uur vanaf de Bleijenhoek. Aansluitend zal de 

gewone optocht vertrekken (Ongeveer tussen 13:45 en 14:00)   
             Alle deelnemende wagens dienen op volgorde van nummer en/of op aanwijzing van de 

organisatie minimaal om 12:00 uur opgesteld te staan. Overige deelnemers dienen om 12:30 
opgesteld staan. De jury is bevoegd punten in mindering te brengen bij “laatkomers”. 

 
Art. 3.  De route: van de Bleijenhoek naar de Markt 
 Route op Google maps 
 
Art. 4.  De uitslagen worden bekend gemaakt in de tent op de markt. De prijsuitreiking begint om 

20:00 uur en eindigt omstreeks 21:00 uur. 
 
Art. 5.  De jury, zal vanaf 12:30 uur (vanaf opstelling tot einde optocht) beoordelen op de volgende 

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. De enthousiasme en interactiviteit met het publiek.  

• Techniek 
Hoe is de wagen technisch uitgevoerd.  

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

• Afwerking 
Afwerking van de wagen. Kleurgebruik, kleding van de deelnemers.  

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

 
Art. 6.  Er zijn 4 soorten deelnemers die door inschrijving in aanmerking kunnen komen voor prijzen 

en/of startgelden: Wagens, Groepen, Jeugdgroepen en Individuelen. 
 
Art. 7.  Onder ingeschreven “Wagen” wordt verstaan: een voertuig met de minimale afmetingen van 

2,5 meter breed en 6 meter lengte (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 115 Euro uit de gezamenlijke sponsoring. 

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

leerplichtige) op de basisschool zittend, die gezamenlijk een idee uitbeelden. Een voertuig 
mag deel uitmaken van het geheel mits dit niet groter is dan 2,5 meter breed en 6 meter 
lang. (ter beoordeling van de commissie optochten) 
Startgeld bedraagt 25 Euro uit de gezamenlijke sponsoring. 

https://www.google.nl/maps/ms?msid=206123247580797944745.0004cdc65754d4c54bd89&msa=0&ll=51.368766,5.21651&spn=0.008533,0.024698
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Bij 10 of meer personen bedraagt het startgeld 45 Euro per groep. 
 
Art. 9.  Onder ingeschreven “Jeugdgroep” wordt verstaan: 3 of meer personen, waarvan 75% zich in 

de leeftijd tussen 10 en 16 jaar bevindt, die gezamenlijk een idee uitbeelden. Een voertuig 
mag deel uitmaken van het geheel mits dit niet groter is dan 2,5 meter breed en 6 meter 
lang. (ter beoordeling van de commissie optochten) 
Startgeld bedraagt 25 Euro uit de gezamenlijke sponsoring. 
Bij 10 of meer personen bedraagt het startgeld 45 Euro per groep. 

 
 
Art. 10.  Onder ingeschreven “Individueel” wordt verstaan: 1 of 2 personen, niet meer (als 

leerplichtige) op de basisschool zittend, die een idee uitbeelden. Een voertuig mag deel 
uitmaken van het geheel mits dit niet groter is dan 2,5 meter breed en 6 meter lang. (ter 
beoordeling van de commissie optochten) 

  Een individueel ontvangt 10 Euro startgeld. 
 
Art. 11.  Iedere deelnemer dient het toegewezen loopnummer duidelijk zichtbaar aan de voorzijde te 

dragen. 
 
Art. 12.  De prijzen zijn als volgt:  

 Wagen Groep Jeugdgroep Individueel 

1e prijs €340+beker €175+beker €100+beker €55+beker 

2e prijs €225+beker €125+beker €75+beker €35+beker 

3e prijs €115+beker €50+beker €50+beker €25+beker 

4e prijs €45 €25 €25 €10 

Publieksprijs €100 €75 €50 €50 

   
 Aanmoedigingsprijs: 45 Euro, wordt beoordeeld door de commissie optochten. 
 
 Daarnaast zijn en nog enkele bokalen te winnen: 
 Ferro bokaal   Wisselbokaal 1ste prijs wagens 

Bé d’n téd bokaal  Meeste actuele onderwerp\uitvoering, wordt beoordeeld door 
de jury 

 Kinderbokaal   Beoordeeld door de jeugdraad  
 
Art. 13.  De stoet zal worden begeleid door de Politie en Ordecommissarissen. Instructies van deze              

mensen dienen opgevolgd te worden. 
 
Art. 14.  Er mag buiten de uitdrukkelijke toestemming van C.V. “de Muggezifters” geen collecte 

worden gehouden. 
 
Art. 15.  Het is niet toegestaan als Prins en/of raad van elf anders dan de enige Prins met raad van 

elf van C.V. “de Muggezifters” deel te nemen. 
 
Art. 16. Alle wagens en loopgroepen, die gebruik maken van een aggregaat, moeten minimaal 

donderdag 28 februari 2019 de volgende items inleveren:  

• volledig ingevulde checklist  

• kopie van het verzekeringsbewijs  

• rijbewijs van elke chauffeur die een wagen rijdt 

• naam en telefoonnummer van de contactpersoon.   
 
Art. 17.  Het inschrijfformulier dient uiterlijk maandag 25 februari 2019 ingeleverd te zijn bij: 

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

 
Het inschrijfformulier is ook te vinden op onze website: www.muggezifters.nl 

 

http://www.muggezifters.net/
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Art. 18.  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie Optochten. 
 
             
 


