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Reglement voor de Grote Optocht in 2020 
 
1. Algemeen 
 
1.1  De Carnavalsoptocht in Etten-Leur, verder aan te duiden als Optocht, wordt georganiseerd door 

de Stichting Carnavalsoptocht Etten-Leur, verder aan te duiden als Stichting. De Stichting kan 
zich bij laten staan door een jury, commissies, verkeersregelaars, portofonisten, andere 
vrijwilligers, hulpverleningsdiensten (onder andere Politie) en gemeentelijke toezichthouders. 

 
1.2  De Optocht wordt georganiseerd in samenspraak met Politie en de gemeente Etten-Leur. 

Hiertoe is een Evenementenplan opgesteld dat in verband met (wettelijke) regelgeving en 
vereiste veiligheid strikt dient te worden gevolgd. Ieder jaar wordt de gang van zaken van de 
Optocht met genoemde instanties geëvalueerd, hetgeen kan leiden tot aanscherping van dit 
reglement. 

 
1.3  Iedere deelnemer is verplicht het onderwerp en de uitbeelding van hun presentatie af te 

stemmen op normaal te stellen eisen aan maatschappelijk fatsoen. De uitvoering dient 
carnavalesk verantwoord te zijn. 

 
1.4  Het is verboden in welke vorm dan ook reclame te voeren anders dan op de door de Stichting 

aan te leveren reclameborden. 
 

1.5  De Optocht wordt vooraf gegaan door de ingeschreven deelnemers aan de Reclame optocht. 
 
1.6  De Stichting is als houder van de evenementvergunning primair verantwoordelijk voor het 

ordelijk verloop en de veiligheid van bezoekers en deelnemers/begeleiders aan de optocht. 
De Stichting is verplicht alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde te 
voorkomen dat de gemeente Etten-Leur, dan wel derden schade lijden als gevolg van het 
gebruik van vergunningen/ontheffingen. 
Voor ongevallen tijdens de Optocht en schade van persoonlijke en/of materiële aard is de 
Stichting niet aansprakelijk. Alle schade, ook die aan derden, is voor rekening en 
verantwoording van de deelnemer(s) zelf. 
Alle voertuigen dienen verzekerd te worden door de deelnemers aan de optocht. Voor de 
eigen rekening dient een eendagsontheffing (om breder te rijden dan normaal) te worden 
afgesloten. 

 
1.7  De Stichting is gerechtigd tijdens de opstelling van de Optocht alsnog deelnemers te weigeren, 

indien zij niet voldoen aan de artikelen in dit reglement. 
 
1.8  De Optocht wordt begeleid door portofonisten, verkeersregelaars en andere door de Stichting 

aangewezen vrijwilligers, die allen als zodanig herkenbaar zijn. Alle genoemde vrijwilligers zien 
mede toe op de naleving van de artikelen van dit reglement. Gegeven aanwijzingen door 
bovengenoemde vrijwilligers, gemeentelijke toezichthouders en hulpverleningsdiensten dienen 
onmiddellijk te worden opgevolgd. 

 
1.9  Het door deelnemers afwijken of niet naleven van dit reglement kan tot sancties leiden. 

De sancties c.q. maatregelen zijn de navolgende: 

− Verwijdering uit de optocht 

− Diskwalificatie met als gevolg geen jurybeoordeling, geen prijs en prijzengeld 
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− Geen deelname aan de optocht in het volgende jaar 

− Als laatste deelnemer aansluiten  

− Weigering om (verder) deel te nemen. 
 
1.10  De Optocht wordt uitsluitend beoordeeld door de jury.  
 
2. Deelname en inschrijven 
 
2.1 Deelname aan de Optocht is gratis en staat voor iedereen open. Deelname betekent dat de 

deelnemer akkoord gaat met de voorwaarden genoemd in dit reglement.  Prinsenwagens zijn 
uitgesloten van jurering en prijzengeld. 

 
2.1  Inschrijving voor deelname aan de Optocht kan geschieden, tot 2 weken voor het houden van de 

Optocht, door middel van een inschrijfformulier. 
Inschrijfformulieren zijn beschikbaar op de Website www.sco-etten-leur.nl.  Via de Website kan 
digitaal ingeschreven worden. 
 

2.2  Door de Stichting worden uiterlijk 1 week voordat de Optocht plaats vindt, de startnummers aan 
de deelnemers verstrekt die tevens de volgorde van de Optocht bepalen. Bij de opstelling en 
gedurende de Optocht dient deze plaats te worden gehandhaafd. 

 
2.3  Om het jureren te vergemakkelijken dient iedere deelnemer voorzien te zijn van het toegekende 

startnummer. 
Het nummer dient als volgt aangebracht te worden: 
- Wagens: aan de vóór- en achterzijde van de wagen 
- Groepen, Individuelen en Paren: eventueel vooraf laten gaan door een persoon die het 

nummer draagt, deze mag geen deel uitmaken van de act 
- Het nummer(bord) mag in het materiaal van de presentatie worden verwerkt mits aan 

bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 
 

2.4  Nummerborden worden door alle deelnemers zelf gemaakt en dienen te voldoen aan het 
volgende: 
- Maat nummerbord 30 x 30 cm 
- Kleur ondergrond nummerbord is wit 
- Maat cijfer(s) 15 cm hoog, 9 cm breed, lijndikte 2,5 cm 
- Kleur cijfer(s) is zwart 

 
2.5  Om mee te dingen naar de prijzen dient alles zelf te worden gemaakt. Het eindproduct of 

onderdelen daarvan mogen niet in voorgaande jaren in deze Optocht of elders zijn getoond. De 
Stichting  heeft te allen tijde het recht de wagens te controleren in of op de bouwplaats. 

 
2.6  De volledige route dient te worden afgelegd, tenzij de Stichting anders beslist.  

Indien een deelnemer de route voortijdig verlaat, volgt verwijdering uit de einduitslag. 
 

2.7  Er wordt gedurende de Optocht gestreefd naar een snelheid van ca. 3 km per uur die door de 
kop van de optocht wordt bepaald. Alle categorieën dienen hieraan te voldoen. Tussen de 
deelnemers dient een afstand van 20 tot 30 meter gehandhaafd te worden. Deelnemers dienen 
zich hierbij strikt te houden aan de aanwijzingen van de portofonisten of andere vrijwilligers. 
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2.8  Bij een door een deelnemer veroorzaakt oponthoud na het uitvoeren van een act, dient men 
daarna eerst aan te sluiten voor een volgende act mag worden gedaan.  Wordt hieraan niet 
voldaan dan kan de betreffende deelnemer aan de kant worden gezet en mag deze, indien 
gewenst, achter de laatste deelnemer vóór de Prinsenwagen aansluiten. 

 
2.9  Het opvoeren van een leutige actie mag andere deelnemers en/of de voortgang van de optocht 

niet hinderen en/of belemmeren. Hierop wordt door de Stichting nadrukkelijk toegezien. 
 

2.10 Het is verboden om de eerste 100 meter na de spoorwegovergang een act uit te voeren of stil te 
blijven staan. 

 
3. Categorieën 
 
3.1 Deelname is mogelijk in de volgende categorieën: 

A. Grote wagens 
B. Kleine wagens 
C. Grote groepen 
D. Kleine groepen 
E. Individuelen & Paren 
F. Tussencategorie bestaande uit personen van: 14-17 jaar 
G. Levende muziek 

 
3.2 De eisen per categorie zijn als volgt: 

A. Grote wagens 
- Al dan niet mechanisch voortbewogen 
- Aan de onderkant niet breder dan   : 3,5 m 
- Niet hoger dan (tenzij rijdend demonteerbaar) : 4,6 m 
- Niet korter dan (excl. trekkend voertuig)  : 8,0 m 
B. Kleine wagens 
- Al dan niet mechanisch voortbewogen 
- Aan de onderkant niet breder dan   : 3,5 m 
- Niet hoger dan (tenzij rijdend demonteerbaar) : 4,6 m 
- Niet langer dan (exclusief trekkend voertuig) : 8,0 m 
C. Grote groepen 
Een groep van 7 personen of meer. 
D. Kleine groepen 
Een groep van 3 t/m 6 personen. 
E. Individuelen en Paren 
1 of 2 personen 
F. Tussencategorie 
De Tussencategorie mag bestaan uit de categorieën Kleine wagens, Grote groepen, Kleine 
groepen, Individuelen en Paren. 
De eisen per categorie zijn hetzelfde als hierboven omschreven. 
G. Levende Muziek 
Levende muziek mag bestaan uit de categorieën Grote wagens en Grote groepen. De eisen per 
categorie zijn dezelfde als hierboven beschreven. 

 
3.3 Hijskranen, tractors of andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan om delen van de wagens tijdens 

de Optocht te demonteren.  
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4. Veiligheid 
 

4.1 In verband met de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers dienen alle deelnemers in 
de categorieën A (Grote wagens), B (Kleine wagens), F (wagens) en G (wagens) zorg te dragen 
voor een veilige onbelemmerde doorgang van de wagen. 

 
4.2 Deelnemers uit de categorie A (Grote wagens), B (Kleine wagens), F (wagens) en G (wagens) 

zijn verplicht deugdelijke brandblusapparatuur mee te voeren en dienen er voor te zorgen dat 
deze brandblusapparatuur direct is in te zetten. 

 
4.3 De deelnemers dienen geen brandgevaarlijke kleding of materialen te gebruiken.  
 
4.4 Tijdens de Optocht dienen alle wagens voorzien te zijn van een EHBO pakket.  

 
4.5 Voor het besturen van een bromfiets, tractor en/of ander voertuig gelden de voorgeschreven 

minimum leeftijden en moet men (indien wettelijk voorgeschreven) beschikken over een geldig 
rijbewijs. 

 
4.6 Eventuele constructies dienen van een dusdanige aard te zijn dat de veiligheid van de 

deelnemer(s) en toeschouwers geen gevaar lopen 
De wielen van de wagens dienen voldoende afgeschermd te zijn. Sloop- c.q. crossauto’s of 
motoren worden geweerd. 

 
4.7 Het is ten strengste verboden om tijdens de Optocht andere middelen te strooien dan snoep, 

serpentines of confetti. 
 
5. Jurering 
 
5.1  Voor de beoordeling van de deelnemers benoemt de Stichting een onafhankelijke jury en een 

juryvoorzitter. De jury opereert anoniem. Leden van de Stichting kunnen geen zitting hebben in 
de jury. De uitslag van de jury is bindend. 

 
5.2  De deelnemers in de categorieën A t/m F worden beoordeeld op de navolgende onderdelen: 

1. Techniek (A) 
(vormgeving, aankleding, kleur, afwerking, beweging op de wagen) 

2. Originaliteit (B) (idee/motto, compositie, carnavalesk) 
3. Presentatie (C) (muziek, uitvoering op en rondom de wagen) 

 
5.3  De puntenverdeling is als volgt: 

 
Onderdeel    Wagens Groepen, indiv & Paren 
Techniek  50 punten   20 punten 
Originaliteit  30 punten.   50 punten 
Presentatie  20 punten   30 punten 

 
5.4  Tevens wordt er beoordeeld ten behoeve van de toekenning van de Wisseltrofeeën. Deze 

beoordeling is onafhankelijk van de categorieën. De “Met de muziek meej trofee” is alleen 
bedoeld voor levende muziek(muziekkapellen) behorende tot categorie G. 
 

5.5  De beoordeling is als volgt: 
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Trofee    Beoordelingscriterium 
Adriaan van Bergen   Origineel idee, ontwerp of thema 
Gemeente Etten-Leur Uitbeelden jaarlijkse motto’s 
Narren  Inspelen op publiek 
Prinsen  Aanmoediging 
Met de muziek meej  Meest swingend en uitgedost 
Publieksprijs  Meeste stemmen door publiek 

 
5.6  De Stichting heeft de bevoegdheid om een deelnemer in een andere categorie in te delen. Dit 

kan echter uiterlijk gebeuren vóór aanvang van de Optocht. Tevens dient de betrokken 
deelnemer hierover vóór aanvang van de Optocht te worden ingelicht. 

 
5.7  De jury dient op basis van hun waarnemingen tijdens de Optocht zorg te dragen dat er voor 

deelnemers per categorie geen gelijke puntenuitslagen voorkomen. 
 
5.8  Alcohol gebruik is, in welke vorm dan ook, absoluut verboden voor alle deelnemers en 

begeleiders. De Stichting zal bij geconstateerd alcohol gebruik door de deelnemers en 
begeleiders tijdens het opstellen en de trek van de Optocht, overgaan tot sancties. 

 
6. Prijzen 
 
6.1  In iedere categorie worden maximaal 3 bekers ter beschikking gesteld aan die deelnemers die 

zich qua puntentelling klasseren voor de eerste 3 plaatsen plus een wisselbeker aan de winnaar. 
 
6.2  Een wisselbeker komt definitief in het bezit van een deelnemer indien deze 3 jaren onafgebroken 

de eerste plaats in de betreffende categorie heeft behaald. 
 
6.3  Aan de Wisseltrofeeën die over alle categorieën heen worden toegekend, is een extra geldprijs 

verbonden. De Wisseltrofeeën blijven te allen tijde eigendom van de Stichting. 
 

6.4  Het bekend maken van de per categorie door deelnemers behaalde klasseringen en 
puntentotalen tijdens de Optocht vindt plaats ’s avonds na de Optocht. Tevens worden de 
winnaars van de Wisseltrofeeën bekend gemaakt. 
 

6.5  Aan iedere klassering in iedere categorie en de Wisseltrofeeën is een geldprijs verbonden 
waarvan de hoogte ieder jaar opnieuw door de Stichting wordt vastgesteld. 

 
6.6  De geldprijzen, ook die van de Wisseltrofeeën, worden tijdens de te houden Houdoe avond 

uitgereikt.  
 

6.7  Wisselbekers en Wisseltrofeeën dienen 3 weken voor aanvang van de Optocht bij de Stichting te 
worden ingeleverd. 

 
6.8  Geldprijzen die 30 dagen na het uitreiken ervan niet zijn opgehaald, komen te vervallen en 

worden aan de financiële middelen van de Stichting toegevoegd. 
 
7. Route 
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7.1  De route van de optocht is: Start vanaf Oude Bredaseweg, Markt, Spoorlaan, Liesbosweg, 
Plantijnlaan, Concordialaan, van ‘t Hoffstraat, Lindebleek, Van Bergenplein, Lange Brugstraat tot 
afslag Domineesgang/Leursedijk, waar de optocht wordt ontbonden. 

 
7.2  Afwisselend vindt de af te leggen route per jaar plaats in omgekeerde volgorde. Het ene jaar van 

Etten naar Leur en het volgende jaar van Leur naar Etten. 
 
7.3  De Stichting stelt jaarlijks de Route zonodig opnieuw vast, alsmede de aanrijdroute en/of 

ontbindingsroute. 
 
8. Slotbepalingen 
 
8.1 Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Stichting 
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