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Reglement Bladelse kinderoptocht zondag 3 maart 2019 
 
Om misverstanden te voorkomen, verzoeken wij je om je goed op de hoogte te stellen van deze 
regels.  
 
Art. 1.  Opstellen in volgorde van nummering (Zie bijlage voor opstellijst per groep) om 12:30 uur bij 

Raamloop\Rond deel. Loopnummers afhalen dezelfde dag, zondag 3 maart tussen 12.00 en 
12:30 uur bij Vissers (Raamloop 6). 

 
Art. 2.  De optocht vertrekt om 13.00 uur precies, vanaf de Bleijenhoek.  
 
Art. 3.  De Route: Bleijenhoek, Markt en van Dissellaan.  
 Route op Google maps 
 
Art. 4. Aanwijzingen bij het vertrek, gegeven door leden van de carnavalsvereniging, dienen naar 

behoren te worden opgevolgd. 
 
Art. 5.  De bekendmaking en uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden na de optocht, rond 17:00 

uur, in het de tent op de markt. 
 
Art. 6. De volgorde van de uitslag zal door een deskundige jury worden bepaald. De organisatie 

gaat ervan uit dat de creaties door de jeugd zelf gemaakt zijn en dat de jury daarmee 
rekening houdt. 

 
Art. 7.  Onder ‘wagens’ vallen alle voertuigen welke een minimale afmeting hebben van 1,5 m2 en 

op wielen worden voortbewogen. Onder ‘kleine groep’ valt elke samengestelde groepering 
van 3 of 6 personen. Onder ‘grote groep’ valt elke samengestelde groepering van minimaal 7 
personen. Onder ‘individueel’ (1 of 2 personen) valt iedere deelnemer die niet voldoet aan 
bovengenoemde omschrijvingen. De jury of organisatie kan bij nadere beoordeling de 
opgegeven categorie wijzigen. 

 
Art. 8.  Voor ingeschreven deelnemers zijn er diverse prijzen te winnen, waaronder 12 bekers:  
  

  

Wagens Eerste drie krijgen een beker 

Grote groep Eerste drie krijgen een beker 

Kleine groep Eerste drie krijgen een beker 

Individueel Eerste drie krijgen een beker 

 
De bekers worden geschonken door C.V. De Muggezifters. 

 
Art. 9.  Het is voor ingeschrevenen aan de kinderoptocht niet toegestaan om met dezelfde creatie 

deel te nemen aan de optocht van zondag. 
 
Art. 10. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een prijs moeten ingeschreven staan en 

een duidelijke loopnummer meevoeren! 
 
Art. 11.  Het gebruik van vuurwerk en andere hulpmiddelen die letsel aan deelnemers en publiek 

kunnen veroorzaken zijn vóór, tijdens en na de optocht verboden. 
 
Art. 12.  Bij het vormen en uitwerken van het idee moet men er zich rekenschap van geven dat dit 

niet storend mag zijn voor bepaalde groeperingen en/of personen. 
 

https://www.google.nl/maps/ms?msid=206123247580797944745.0004cdd85922619cacdd6&msa=0&ll=51.370943,5.216811&spn=0.005727,0.013937
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Art. 13.  Er mag buiten de uitdrukkelijke toestemming van C.V. “de Muggezifters” geen collecte 
worden gehouden. 

 
Art. 14.  C.V. De Muggezifters zal door de deelnemers niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor 

door de deelnemers geleden schade. De deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor de door 
henzelf veroorzaakte schade en dienen zij C.V. “De Muggezifters” steeds te vrijwaren tegen 
aanspraken van derden uit hoofde van door deelnemers veroorzaakte schade. Indien de 
deelnemers zich van een motorrijtuig bedienen, moet dit motorrijtuig tegen wettelijke 
aansprakelijkheid zijn verzekerd. 

 
Art. 15.  Het inschrijfformulier dient uiterlijk donderdag 28 februari 2019 ingeleverd te zijn bij: 

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

 
De digitale en gewone inschrijfformulier is ook te vinden op onze website: 
www.muggezifters.nl 

 
Art. 16.  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie Optochten. 
 
             

http://www.muggezifters.net/
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Bijlage Opstellen  
 

 
 
Individueel: Voor Den Herd (Geel) 
Kleine groepen: Parkeerterrein Emmaplein (Groen) 
Grote groepen: Emmaplein (Blauw) 
Wagens: Willem van Oranjelaan (Rood) 
Nummer afhalen: Bij Vissers op de Rond Deel (Paars) 


