REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2019
Algemeen:
De Stichting Jeugdcarnaval Silvolde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met
deelname aan de Zillewoldse Optocht. De deelnemers met een praalwagen die wordt
voortgetrokken door een gemotoriseerd voertuig, al dan niet met kenteken, moeten zelf
zorgen voor een passende, dekkende verzekering en een bewijs daarvan kunnen
overhandigen aan de optochtcommissie of politie indien dit gevraagd wordt op de dag van
de optocht. De optochtcommissie neemt de verzekeringspolis niet meer vooraf in maar laat
de controle over aan de politie.
Normaliter is de WA-verzekering van het voertuig en/of privé-aansprakelijkheidsverzekering
voldoende, maar om hier zeker van te zijn controleer of deelname aan optochten niet wordt
uitgesloten van dekking. Voertuigen zonder kenteken dienen een daarvoor geldende
verzekering te hebben voor de optocht, vaak is hier ook een bewijs van deugdelijkheid voor
nodig.
DEELNAME AAN DE OPTOCHT IS OP EIGEN RISICO!
INSCHRIJVEN VOOR DE OPTOCHT
Grote praalwagens:

grote praalwagens kunnen zich inschrijven door gebruik te maken
van het inschrijfformulier op de website van Stichting
Jeugdcarnaval Silvolde.

Kleine praalwagens:

kleine praalwagens kunnen zich inschrijven door gebruik te
maken van het inschrijfformulier op de website van Stichting
Jeugdcarnaval Silvolde.

Grote loopgroepen:

grote loopgroepen, bestaande uit 10 personen of meer, kunnen
zich inschrijven door gebruik te maken van het inschrijfformulier
op de website van Stichting Jeugdcarnaval Silvolde

Kleine loopgroepen:

kleine loopgroepen, bestaande uit 4 tot en met 9 personen,
kunnen zich inschrijven bij de inschrijftafel op de markt een uur
voor aanvang van de optocht.

Kinderen:

categorie kinderen, bestaande uit 1 tot 4 kinderen, kunnen zich
inschrijven bij de inschrijftafel op de markt een uur voor aanvang
van de optocht.

Volwassenen:

categorie volwassenen, bestaande uit 1 tot 4 volwassenen,
kunnen zich inschrijven bij de inschrijftafel op de markt een uur
voor aanvang van de optocht.

REGLEMENT OPTOCHT
Grote en kleine
praalwagens:

de optochtcommissie van Stichting Jeugdcarnaval Silvolde beslist of een
praalwagen als grote of kleine praalwagen wordt gekwalificeerd. Dit is
niet alleen afhankelijk van het formaat van de wagen of de onderbouw
van de wagen, maar ook wat er op het onderstel wordt gebouwd. Over
het algemeen wordt de maat van een gangbare aanhanger gezien als
kleine praalwagen.

Maximale hoogte:

450 cm is de maximale statische bouwhoogte. Meer hoogte mag
bereikt worden door bewegende delen toe te passen, mits de
maximale hoogte binnen korte tijd (instantaan) terug gebracht kan
worden, zonder oponthoud of gevaarlijke situaties te veroorzaken. Bij
overschrijding van de statische bouwhoogte kan de jury 50 punten op
het totaal aantal punten in mindering brengen. Tevens kan de
optochtcommissie besluiten dat de betreffende praalwagen als laatste
in de optocht aan moet sluiten om geen oponthoud te veroorzaken.

Stimulanspremie:

voor startende bouwgroepen, volledig bestaande uit minderjarige
deelnemers, wordt een aanmoedigingspremie beschikbaar gesteld door
Stichting Jeugdcarnaval Silvolde.

Publieksprijs:

het publiek kan via de SMS-actie stemmen op hun favoriet. Deze prijs is
voor de grote wagens, kleine wagens en grote loopgroepen. De SMSactie gaat op de dag van de optocht van start. Nadere informatie zal in
de plaatselijke kranten en via Facebook worden bekend gemaakt.

Puntenwaardering:

elk jurylid mag maximaal 50 punten toekennen. Zij geven punten van 1
tot en met 10 voor elk van de volgende onderdelen.
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er wordt prijzengeld verstrekt aan de nummers 1, 2 en 3 in alle
categorieën. In de categorieën grote wagens, kleine wagens en grote
loopgroepen ontvangt de deelnemer met het hoogste aantal punten
naast het prijzengeld ook een herinneringsbeker. In de categorie grote
praalwagens krijgt de nummer 1 ook de wisselbeker voor de duur van
één jaar. Indien drie jaar achtereenvolgend de eerste prijs wordt gehaald
bij de grote wagens, mag men de wisselbeker houden. De publieksprijs is
een grote beker die jaarlijks wordt uitgereikt.

Beoordeling
praalwagens:

dit geschiedt door de 5 juryleden afzonderlijk, zonder
onderling overleg. De juryleden dienen de puntenlijsten direct na het
jureren bij de voorzitter van de jury in te leveren. De puntenlijsten zullen
vervolgens bij het secretariaat worden bewaard.
Groepen die de maximale statische bouwhoogte van 450 cm
overschrijden zullen worden gestraft door 50 punten aftrek (zie
reglement).

Bemanning
praalwagens:

•

zowel kinderen als volwassenen mogen op een praalwagen plaats
nemen, mits men hiervoor een speciale verzekering afsluit. (Leg uw
verzekeringsmaatschappij goed uit wat u van plan bent in de
optocht!). De politie kan voor aanvang van de optocht vragen uw
verzekeringsbewijs te tonen. Indien de papieren NIET in orde zijn,
is deelname uitgesloten.

Indien zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op
de praalwagen bevinden, dient aan de volgende eisen te worden
voldaan:

Bestuurder
Praalwagens:

Muziek:

•

De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de
praalwagen bevinden, dienen achter een reling te staan of op een
deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan de praalwagen.

•

De reling dient (minimaal) 120 cm hoog te zijn en nagelvast aan het
object gemonteerd te zijn. Voor kinderen met een lichaamslengte
<150 cm mag een relinghoogte van 100cm worden aangehouden.
Voor beide gevallen moet op halve hoogte een knieregel geplaatst
worden om te voorkomen dat personen onder de reling door
kunnen schieten.

de bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en dient
zich te onthouden van alcohol en drugs.

de muziek moet aansluiten bij het thema en als ‘carnavalesk’ aan te
duiden zijn. Het geluidsniveau mag niet als storend ervaren worden door
zowel deelnemers van de optocht als door de toeschouwers. Bij overlast
wordt de groep hierop aangesproken en bij herhaling kan de jury dit
meenemen in de eindbeoordeling.

Onderwerp

:

de optochtcommissie streeft er naar dat van elk onderwerp slechts één
praalwagen deelneemt aan de optocht. Het is echter mogelijk dat één
onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd, waardoor het toch mogelijk is om twee praalwagens met hetzelfde onderwerp toe te laten. Een beslissing hierover wordt genomen door de
optochtcommissie van de Stichting Jeugdcarnaval Silvolde.
Een onderwerp beschrijving dient ingeleverd te worden bij de
inschrijving voor de optocht, via de website:
www.jeugdcarnavalsilvolde.nl

Tekst jury:

omdat een aantal juryleden van buiten Silvolde komen, zijn zij misschien
van bepaalde plaatselijke gebeurtenissen niet op de hoogte. Er dient een
uitgebreide beschrijving (incl. achtergrondinformatie) te worden gemaakt van de praalwagen. Deze beschrijving dient uiterlijk zes weken
vóór de optocht te worden ingeleverd bij Dhr. M. Penninx van de
optochtcommissie. Hij is telefonisch bereikbaar op 0315-328986 of per
mail via markpenninx@me.com

Algemene punten:
•

Het is verboden om snoep vanaf de praalwagens te strooien.

•

Het is verboden drank uit glaswerk te nuttigen tijdens de optocht. Tevens is het
verboden een tapinstallatie met koolzuurfles aan boord te hebben. Voor aanvang van
de optocht zal hierop worden gecontroleerd. Indien tijdens de optocht toch blijkt dat
men zich niet houdt aan deze regel zal alsnog diskwalificatie volgen.

•

Het is verboden om serpentine (slierten) kanonnen te gebruiken tijdens de optocht.

•

Deelnemers worden geacht een vuilniszak aan boord te hebben om hun eigen afval
te verzamelen.

•

De deelnemers met een praalwagen moeten er zelf voor zorgen dat bij elke hoek van
de praalwagen begeleiders lopen. Deze begeleiders dienen er ten allen tijde op toe te
zien dat het publiek langs de route niet tekort bij de wagen komt.

•

Een praalwagen wordt, om verzekeringstechnische redenen bij voorkeur
voortgetrokken door een personenauto. De praalwagen wordt dan gezien als
aanhanger en is vaak automatisch meeverzekerd tenzij in de polis is vermeld dat
deelname aan optochten is uitgesloten.

•

Een praalwagen mag worden voortgetrokken worden door een (kleine) tractor,
zitmaaier of andere motorvoertuigen mits een schriftelijke goedkeuring door de
verzekeraar is afgegeven voor het inzetten van het voertuig tijdens de optocht.

•

Het gebruik van grote tractoren (met dichte cabine en 4-wiel aandrijving) wordt

afgeraden om veiligheidsredenen. Mocht het inzetten van een grote tractor
onvermijdelijk zijn dan dient ruim op tijd de optochtcommissie hiervan op de hoogte
gesteld te worden, en dienen twee extra personen (aan beide zijden ter hoogte van
achterwiel en dissel) als begeleiding mee te lopen.
•

Een praalwagen mag ook zelfrijdend zijn echter dient u dan in het bezit te zijn van
een verzekering en, indien de verzekeraar dit eist, een verklaring van technische
deugdelijkheid.

•

De verzekering en/of bewijs van technische deugdelijkheid van uw zelfrijdende
praalwagen moeten op de dag van de optocht op verzoek getoond kunnen worden
aan de politie en/of de optochtcommissie. Indien deze documenten niet in orde
blijken te zijn is deelname uitgesloten.

•

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw praalwagen met trekkend voertuig (of
zelfrijdende praalwagen) op tijd gekeurd en verzekerd te hebben!

•

De praalwagen moet rondom met stevig materiaal zijn afgeschermd en de ruimte
tussen deze afscherming en het wegdek mag maximaal 30 cm bedragen.

•

Aan de voorzijde van het trekkende voertuig de auto of de tractor dient de naam van
de bouwgroep te worden vermeld.

•

Het deelnemersnummer dient duidelijk zichtbaar geplaatst te worden ten behoeve
van de jurering en het publiek voor de SMS-aktie.

•

Indien de praalwagen niet op tijd rijklaar op de startlocatie aanwezig is, dan ontvangt
men strafpunten.

•

De algehele begeleiding van de optocht wordt verzorgd in samenwerking met de
politie en extra aangestelde medewerkers van of door de Stichting Jeugdcarnaval
Silvolde. Alle aanwijzingen van de optochtcommissie en haar medewerkers dienen
ten allen tijde opgevolgd te worden.

•

Reclame zal door de Stichting Jeugdcarnaval Silvolde worden toegestaan mits dit
voldoet aan de volgende voorwaarden:
-

Reclame mag alleen geplaatst worden op 2 borden met een
maximale afmeting van 80 x 80 cm per bord.
Deze borden dienen bevestigd te worden op het trekkend voertuig,
bij zelfrijdende praalwagens uiteraard op de praalwagen zelf.
Autoreclame op het trekkend voertuig zelf staat gelijk aan de
hierboven beschreven borden.

Indien de uitingen van reclame niet voldoen aan bovenstaande richtlijnen heeft de
organisatie de mogelijkheid betreffende praalwagen uitsluiten van deelname.

Checklijst wagenbouwbezoek
Onderstaande puntenlijst zal door de optochtcommissie met de wagenbouwers worden
doorgenomen tijdens het wagenbouw bezoek. Namens de bouwgroep zal één persoon deze
lijst moeten aftekenen voor gezien.

Punten van aandacht tijdens wagenbouw bezoek
Wagen algemeen:

De creatie voldoet aan het hoogtevoorschrift in statische toestand; ≤ 4,50 meter
De wagen en de opbouw is voldoende stabiel en deugelijk opgebouwd
Er zijn geen een scherp uitstekende delen aanwezig
Bewegende delen zijn afgeschermd en noodstop aanwezig mits niet handbediend
De assen, wielen, banden en de dissel constructie is technisch goed
Wielen zijn voldoende afgeschermd
Mensen op de wagen:

(indien van toepassing)

Hoeveel mensen staan er op de wagen?
Er is een stabiele handrailing geplaatst (hoogte 1,2m)
De personen op de wagen kunnen op eigen kracht en veilig de wagen verlaten
Veiligheid:
Een goedgekeurde brandblusser van minimaal 6kg is goed bereikbaar aanwezig
Aggregaat is makkelijk bereikbaar en kan warmte en uitlaatgas goed kwijt
Reserve brandstof (max. 5 liter) is opgeslagen in een stalen jerrycan
Remkeggen en/of blokken zijn aanwezig om de wagen te remmen in geval van nood?
Hydraulische cilinders (indien toegepast) zijn voorzien van slangbreukbeveiliging
Elektrische aansluitpunten zijn afgeschermd (mits van toepassing)
Trekkend voertuig: (personenwagen, oldtimer tractor, zelfrijdend, grote 4x4 tractor)
Voertuig is verzekerd
De bestuurder heeft voldoende zicht rondom
Het voertuig is lekvrij (denk aan motor, overbrenging, hydrauliek)
Het uitlaat systeem is voorzien van hitteschild om aanraking en brandgevaar te voorkomen
Het stuur- en remsysteem van het voertuig werkt naar behoren (incl. handrem)

Denk ook hieraan:
Bij gebruik van alcoholische dranken doen veel verzekeringsmaatschappijen nogal moeilijk bij
schadeclaims.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten wanneer de uitvoering
van de praalwagen als grievend of beledigend wordt ervaren, of wanneer deze in het algemeen
afbreuk zal doen aan de optocht. Leden van de Stichting Jeugdcarnaval Silvolde zullen tijdens de
bouw van de praalwagens erop toezien dat er daadwerkelijk wordt gebouwd wat is opgegeven.

